1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Industri perbankan merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional
yang berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary)
antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang
memerlukan dana (Nusantara 2009). Fungsi bank sebagai financial intermediary
adalah sebagai perantara keuangan yang didasarkan pada dua unsur yang saling
terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan tersebut, bank
dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau jasa-jasa
perbankan lainnya.
Tujuan utama suatu perusahaan adalah mensejahterakan pemegang saham.
Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan dapat memaksimalkan profitabilitas
yang dihasilkan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba (Kartika dan Hatane 2013). Dalam penelitian Arif dan Anees
(2012) profitabilitas bank diukur dari besarnya net income yang dihasilkan oleh
bank. Profitabilitas yang baik merupakan suatu imbal hasil bagi investor atas
investasi yang telah ditanam (Ongore dan Kusa 2013). Perusahaan yang dapat
menghasilkan laba dalam jumlah besar dapat menarik minat investor untuk
berinvestasi pada perusahaan tersebut. Indonesia memiliki dua sistem perbankan,
yaitu syariah dan konvensional. Jumlah bank konvensional di Indonesia sebesar
106 bank, sedangkan jumlah bank syariah di Indonesia sebesar 12 bank. Adrianto
et al. (2016) mengemukakan bahwa berdasarkan kepemilikan, bank di Indonesia
dikelompokan menjadi enam kelompok yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Sebaran Bank Konvensional Berdasarkan Kepemilikan
Kelompok Bank
Bank Persero
Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN Devisa)
Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa (BUSN Non-Devisa)
Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Bank Campuran
Bank Asing

Jumlah Bank
4
30
23
26
13
10

Sumber: Adrianto et al. (2016)

Dinamika net income pada bank yang dikelompokan berdasarkan
kepemilikan di Indonesia menunjukkan bahwa pada beberapa kelompok bank
terjadi fluktuasi net income pada tahun-tahun tertentu. Gambar 1 menunjukkan
bahwa Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa merupakan dua
kelompok bank dengan net income tertinggi namun memiliki dinamika yang
berbeda. Perbedaan net income antara Bank Persero dan Bank Umum Swasta
Nasional Devisa dapat dilihat dari data tahun 2014 hingga tahun 2016 dimana
ketika net income Bank Persero mengalami peningkatan sementara net income
Bank Umum Swasta Nasional Devisa justru mengalami penurunan dan
sebaliknya. Untuk dapat memperoleh profitabilitas sesuai dengan yang
diharapkan, perusahaan harus dapat mengelola aset yang dimiliki secara optimal.
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Dalam penelitiannya, Anam (2013) mengungkapkan bahwa masalah yang sering
dihadapi oleh bank dalam pengelolaan aset adalah memecahkan konflik antara
likuiditas dan kemampuan meningkatkan laba pada sisi yang lain atau dikenal
sebagai liquidity vs profitability.
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Gambar 1 Perkembangan net income sektor perbankan yang kategori kepemilikan
di Indonesia (tahun 2012-2016)
Bank dalam menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit akan
menghadapi risiko. Risiko yang dihadapi meliputi risiko kredit, risiko operasional,
risiko suku bunga, risiko pasar dan risiko nilai tukar yang dapat berujung pada
risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan adanya
ketidakpastian likuiditas. Risiko likuiditas telah menjadi perhatian yang serius dan
tantangan bagi bank di era modern (Anam 2013). Rendahnya kualitas aset dan
likuiditas merupakan penyebab utama kegagalan bank yang diwakili diantaranya
dengan risiko likuiditas dan menarik perhatian para peneliti untuk meneliti
dampaknya terhadap profitabilitas bank (Almazari 2014).
Likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk mengakomodasi
penarikan deposit dan kewajiban lain secara efisien dan untuk menutup
peningkatan dana dalam pinjaman serta portofolio investasi (Greuning dan
Bratanovic 2011). Kemampuan bank dalam mengelola likuiditasnya akan
berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada bank itu sendiri sehingga
akan membantu kelangsungan operasional maupun keberadaan bank tersebut
(Prasetyo dan Darmayanti 2015). Salah satu cerminan likuiditas suatu bank adalah
deposit yang merupakan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan sumber
dana utama dalam kegiatan operasi suatu bank, serta ukuran keberhasilan bank
jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini sehingga dapat dikatakan
bahwa bank memiliki likuiditas yang baik.
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Gambar 2 Perkembangan deposit sektor perbankan
kepemilikan di Indonesia (tahun 2012-2016)

kategori

Gambar 2 menjelaskan perkembangan deposit pada bank yang
dikelompokan berdasarkan kepemilikan di Indonesia dimana deposit cenderung
menunjukkan tren yang positif. Terlihat lima dari enam kelompok bank
menunjukkan peningkatan deposit selama periode 2012-2016.
Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu hal yang penting bagi
pperbankan dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank
tersebut. Untuk itu, setiap bank yang beroperasi harus menjaga likuiditasnya agar
berada pada posisi likuiditas yang memadai. Dalam mengatur likuiditas, bank
berusaha untuk mempertahankan status likuiditas dengan memperkecil dana yang
menganggur guna meningkatkan pendapatan dengan risiko serendah mungkin
serta memenuhi kebutuhan akan cashflow. Kebutuhan akan manajemen risiko
sektor perbankan melekat pada sifat bisnis perbankan (Almazari 2014). Dalam
penelitiannya, Arif dan Anees (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa
faktor risiko likuiditas yang memengaruhi profitabilitas bank di antaranya LDR,
liquidity gap dan NPL.
Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa berdasarkan kepemilikannya,
Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa merupakan bank dengan
ukuran terbesar dibandingkan empat bank lainnya. Selain itu, terlihat bahwa
deposit yang merupakan salah satu indikator risiko likuiditas memiliki indikasi
berhubungan negatif dengan profitabilitas Bank Persero. Sementara itu, deposit
memiliki indikasi berhubungan positif dengan profitabilitas Bank Umum Swasta
Nasional Devisa. Siamat (2005) mengungkapkan Bank Persero, atau sering juga
disebut bank pemerintah, adalah bank umum yang secara mayoritas sahamnya
dimiliki pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Persero seharusnya
dapat menghasilkan profit yang lebih stabil dibandingkan bank lainnya serta dapat
mewakili bank yang ada di Indonesia karena yang dikategorikan sebagai Bank
Persero merupakan empat bank terbesar yang ada di Indonesia. Bank yang
dikategorikan kedalam Bank Persero meliputi Bank Mandiri (Persero), Tbk; Bank
Negara Indonesia (Persero), Tbk; Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; dan
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Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (www.ojk.go.id). Sedangkan menurut
Siamat (2005), Bank Umum Swasta Nasional adalah bank yang seluruh atau
sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta non asing. Bank yang
berstatus devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar
negeri atau melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing
secara keseluruhan (Kasmir 2016).
Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan sebelumnya, hubungan antara
risiko likuiditas dan profitabilitas Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional
Devisa di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian terkait
hubungan risiko likuiditas terhadap profitabilitas bank telah banyak dilakukan
terutama pada negara maju, namun masih sulit ditemukan penelitian yang serupa
terhadap perbankan Indonesia. Menyadari hal tersebut maka dirasa perlu untuk
mengadakan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap
Profitabilitas Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa di
Indonesia”

Perumusan Masalah
Risiko likuiditas merupakan salah satu faktor penentu kinerja perbankan.
Ketergantungan perbankan terhadap pendanaan eksternal dapat meningkatkan
risiko likuiditas sehingga berdampak pada penurunan tingkat profitabilitas yang
diperoleh bank. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis pengaruh risiko
likuiditas terhadap profitabilitas Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional
Devisa. Hal ini dikarenakan oleh terdapatnya perbedaan tren profitabilitas pada
Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional ketika deposit sama-sama
mengalami peningkatan.
Dalam penelitiannya, Prasetyo dan Darmayanti (2015) mengemukakan
bahwa salah satu faktor yang memengaruhi profitabilitas bank adalah likuiditas
yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio tersebut memberikan
indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit.
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 disebutkan bahwa
istilah LDR diganti dengan Loan to Funding Ratio (LFR) dimana batas aman dari
LFR berkisar antara 80% hingga 92%, sedangkan LDR berkisar antara 78%
hingga 92%. Semakin tinggi tingkat rasio ini, menggambarkan kurang baiknya
likuiditas suatu bank sedangkan kondisi LDR yang rendah menggambarkan
kondisi manajemen bank yang konsevatif. Dalam penelitian yang dilakukan Anam
(2013) dan Arif dan Anees (2012), terdapat beberapa indikator risiko likuiditas
diantaranya deposit, liquidity gap dan NPL.
Dalam penelitian yang dilakukan Sudiyatno dan Suroso (2010) serta
Prasetyo dan Darmayanti (2015), profitabilitas dapat diukur salah satunya dengan
menggunakan Return on Assets (ROA). ROA merupakan rasio yang mengukur
efektifitas manajemen dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset-aset
yang dimiliki (Gitman dan Zutter 2012). Prasetyo dan Darmayanti (2015)
mengemukakan bahwa tingginya tingkat ROA menunjukkan tingkat return yang
diterima oleh bank juga tinggi. Menurut Meythi (2005), ROA digunakan karena
otoritas pembina dan pengawas perbankan lebih mementingkan aset yang dananya
berasal dari masyarakat. ROA juga dipilih sebagai indikator pengukur kinerja
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keuangan perbankan karena semakin meningkat ROA tersebut maka
mencerminkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Fadjar et al. (2013)
mengungkapkan bahwa LDR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Hal
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo dan Darmayanti (2015)
yang mengungkapkan LDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA.
Tabel 2 Perkembangan LDR dan ROA pada Bank Persero (tahun 2011-2016)

LDR (%)
ROA (%)

Bank Persero
2011
2012
2013
79,86
81,48
86,46
3,64
3,74
3,67

2014
87,78
3,69

2015
87,27
3,19

2016
90,83
2,82

Sumber : Data diolah (2017)

Tabel 2 merupakan data tren perkembangan LDR dan ROA Bank Persero
periode 2011-2016. Dari data tersebut, terlihat bahwa LDR dan ROA
memperlihatkan adanya indikasi hubungan yang negatif. Dimana ketika LDR
cenderung mengalami peningkatan, ROA justru cenderung stagnan bahkan
mengalami penurunan.
Tabel 3 Perkembangan LDR dan ROA pada Bank Umum Swasta Nasional
Devisa (tahun 2011-2016)

LDR (%)
ROA (%)

2011
75,86
2,44

BUSN Devisa
2012
2013
80,81
83,44
2,59
2,42

2014
85,32
2,25

2015
85,17
1,83

2016
85,50
1,90

Sumber : Data diolah (2017)

Tabel 3 menunjukkan data tren perkembangan LDR dan ROA Bank Umum
Swasta Nasional periode 2011-2016. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa
LDR dan ROA menunjukkan adanya indikasi hubungan yang negatif dimana
ketika LDR mengalami peningkatan ROA yang diperoleh justru mengalami
penurunan. Berbeda dengan Bank Persero dimana ROA dapat kembali mengalami
peningkatan pada 2016.
Secara umum, terdapat indikasi adanya hubungan yang negatif antara LDR
dengan ROA periode 2011-2016 baik pada kelompok Bank Persero dan Bank
Umum Swasta Nasional Devisa. Namun, yang menjadi perbedaan adalah pada
tahun 2016, dimana ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa mengalami
peningkatan sedangkan ROA pada Bank Persero tetap mengalami penurunan
seperti tahun sebelumnya.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2015 tentang kewajiban
pemenuhan rasio kecukupan likuiditas atau liquidity coverage ratio (LCR) bagi
Bank Umum menjelaskan bahwa pemenuhan LCR berlaku untuk Bank yang
termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4 dan
Bank Asing. LCR merupakan perbandingan antara High Quality Liquid Asset
(HQLA) dengan net cash outflow. HQLA merupakan aset yang dapat dengan
mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas bank selama periode 30 hari kedepan, sedangkan
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net cash outflow merupakan selisih antara total estimasi arus kas keluar (cash
outflow) dengan total estimasi arus kas masuk (cash inflow) yang diperkirakan
akan terjadi dalam 30 hari kedepan. Standar perhitungan rasio likuiditas untuk
mengatur level minimum likuiditas yang harus dipelihara Bank dan disesuaikan
dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III.
Penelitian terkait pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas telah
dilakukan oleh beberapa peneliti di beberapa negara, diantaranya oleh Anam
(2013) yang meneliti pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas bank
konvensional di Indonesia. Perbedaan penelitian Anam (2013) dengan penelitian
ini adalah dari sisi sampel yang digunakan dimana dalam penelitian ini analisa
dilakukan pada 2 (dua) kelompok bank yang berbeda, yaitu Bank Persero dan
Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Berdasarkan latar belakang di atas dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana dinamika risiko likuiditas Bank Persero dan Bank Umum Swasta
Nasional Devisa di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas Bank Persero
dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia?

Tujuan Penelitian
1.
2.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
Menganalisis dinamika risiko likuiditas Bank Persero dan Bank Umum
Swasta Nasional Devisa di Indonesia.
Menganalisis pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas Bank Persero
dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang
berkepentingan yaitu:
1. Bagi industri perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan untuk mengoptimalkan profitabilitas guna mencapai tujuan
perusahaan.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam berinvestasi.
3. Bagi pembaca dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan keilmuan serta sebagai salah satu bahan referensi untuk melakukan
penelitian lanjutan.

Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas
terhadap profitabilitas Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa di
Indonesia. Kategori Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa
dipilih untuk menjadi objek penelitian dikarenakan kedua kategori bank tersebut
merupakan dua kategori bank dengan profitabilitas tertinggi di Indonesia. Namun
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