
 

I.   PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang 

terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank 

maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank. Dengan 

pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang keuangan dan perbankan 

maka telah terjadi perubahan yang cukup berpengaruh terhadap berbagai 

aspek  yang berkaitan dengan kesehatan bank.  

Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah 

satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah 

laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu akan 

dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan tingkat dasar 

penilaian tingkat kesehatan bank. 

Dengan mempergunakan sistem CAMEL (Capital, Asset, 

Management, Earning, Likuidity) akan mempermudah cara untuk 

memprediksi laporan keuangan perusahaan perbankan. Adapun 

mengenai informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja 

perusahaan, aliran kas perusahaan, dan informasi lain yang berkaitan 

dengan laporan keuangan dapat diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan. Untuk memahami informasi tentang laporan keuangan, 

analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. Analisis laporan keuangan 



 

meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan, penggunaan item 

lain laporan keuangan selain laba dalam bentuk analisis rasio keuangan. 

Beberapa temuan empiris menunjukan bahwa rasio keuangan dapat 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan (misalnya Altman 1968; 

Sinkey 1975; dan Thomson 1991), memprediksi keuntungan saham, dan 

memprediksi pertumbuhan laba (misalnya Machfoedz 1994 ). 

Altman (1968) menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi 

kebangkrutan. Altman menggunakan sampel sebanyak 66 perusahaan 

yang terdiri dari 33 perusahaan bangkrut dan perusahaan tidak bangkrut. 

Altman menggunakan multivariate discriminant analysis dalam menguji 

manfaat lima rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan 

perusahaan. 

Thomson (1991) menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi 

kebangkrutan perusahaan bank. Thomson menggunakan logit regression 

untuk menganalisis sampel sebanyak 1.736 perusahaan tidak bangkrut 

dan 770 perusahaan bangkrut selama periode 1984 sampai dengan 1989. 

Thomson menyimpulkan bahwa kemungkinan perusahaan bank akan 

bangkrut adalah fungsi dari variabel yang berkaitan dengan solvency, 

termasuk rasio CAMEL (Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity) 

yang dimilikinya. Thomson juga menemukan bahwa rasio CAMEL sebagai 

proxy variabel kondisi keuangan bank merupakan faktor signifikan yang 

berkaitan dengan kemungkinan kebangkrutan bank untuk periode empat 

tahun sebelum perusahaan bank bangkrut. 



 

Hasil survey konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada 

Bulan Desember 2002 memperlihatkan bahwa ekspektasi konsumen 

terhadap program ekonomi yang dijalankan pemerintah menunjukkan 

pesimisme yang tinggi. Dan tingkat laba bank asing relatif tinggi sebesar 

70% dibandingkan dengan perolehan laba bank lokal atau 97% laba bank 

asing dan campuran dibandingkan dengan bank lokal atau dengan kata 

lain bahwa bank lokal hanya mendapatkan laba 3% dibandingkan dengan 

bank asing dan campuran. 

Pada tabel di bawah ini disajikan perbandingan 4 (empat) bank asing 

per Desember 2002. 

Tabel 1. Perbandingan pertumbuhan laba bank asing per Desember 2002 
( Rp. Juta ) 

Nama 
Bank 

Total 
Assets 

Kredit yg 
diberikan 

Dana Pihak 
ketiga 

Modal 
Sendiri 

Laba / rugi 
th berjalan 

CAR NPL LDR 

Deutsche 
Bank 

11.915.201 3.762.144 8.005.825 871.950 787.356 20,62 51,57 44,82 

Citibank 23.406.957 10.936.531 18.436.258 2.833.780 781.325 14,73 4,92 61,52 
ABN-
AMRO 
Bank 

12.599.419 3.944.554 9.495.813 1.357.267 182.500 18,45 31,42 57,64 

Bank of 
Tokyo 

6.259.710 5.141.354 4.319.358 1.443.041 137.896 15,07 6,79 113,38 

Sumber : Info Bank, Januari 2003 

Berdasarkan data 4 (empat) bank asing tersebut di atas terhadap 

CAMEL atas pertumbuhan laba, maka dilakukanlah analisis terhadap 10 

(sepuluh) bank asing yang beroperasi di Indonesia dengan judul Analisis 

Pengunaan Ratio Keuangan untuk Menduga Pertumbuhan Laba pada 

Bank Asing di Indonesia. 

 

 



 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Thomson (1991) telah dibuktikan 

bahwa rasio keuangan CAMEL (Capital, Assets, Management, Earnings, 

Liquidity) dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan bank. Kondisi 

permodalan, kualitas aktiva, profitabilitas dan likuiditas akan 

mempengaruhi pertumbuhan laba yang akan dicapai suatu perusahaan 

perbankan. Kondisi permodalan (yang diukur dengan capital ratios) adalah 

berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk 

menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana 

dalam aktiva produktif yang mengandung resiko. Kualitas aktiva (yang 

diukur dengan asset ratio) berkaitan dengan kelangsungan usaha bank. 

Pengelolaan aktiva diarahkan kepada pengelolaan aktiva produktif 

(earning assets) dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. 

Kemampuan perusahaan perbankan memperoleh laba (yang diukur 

dengan earning ratios) dan kondisi likuiditas (yang diukur dengan liquidity 

ratios) akan menentukan kredibilitas suatu perusahaan perbankan dan 

akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan laba yang akan dicapai.  

Masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pertumbuhan rasio keuangan capital berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan? 

2. Apakah pertumbuhan rasio keuangan assets berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan? 



 

3. Apakah pertumbuhan rasio keuangan earnings berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan? 

4. Apakah pertumbuhan rasio keuangan liquidity berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menguji pengaruh perubahan rasio keuangan terhadap pertumbuhan 

laba perusahaan perbankan serta mengetahui sejauh mana pengaruh 

rasio – rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba perusahaan 

tersebut. 

2. Memberikan arahan terhadap manajemen dan pengguna jasa 

keuangan perbankan dalam menggunakan rasio keuangan untuk 

menduga kinerja perbankan (laba perbankan). 
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