
I. PENDAHULUAN 

1 .I. Latar Belakang 

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan sernua pihak yang 

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

rnaupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank. Dengan 

pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang keuangan dan perbankan 

rnaka telah terjadi perubahan yang cukup berpenganrh terhadap berbagai 

aspek yang berkaitan dengan kesehatan bank. 

Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah 

satu surnber utarna indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah 

laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu akan 

dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazirn dijadikan tingkat dasar 

penilaian tingkat kesehatan bank. 

Dengan rnempergunakan sistern CAMEL (Capital, Asset, 

Management, Earning, Likuidity) akan rnernpemudah cara untuk 

rnernprediksi laporan keuangan perusahaan perbankan. Adapun 

mengenai inforrnasi tentang posisi ~euangan perusahaan, kinerja 

perusahaan, aliran kas perusahaan, dan informasi lain yang berkaitan 

dengan laporan keuangan dapat diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan. Untuk mernaharni 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 dalarn bentuk analisis rasio keuangan. 

Beberapa ternuan ernpiris menunjukan bahwa rasio keuangan dapat 

digunakan untuk rnemprediksi kebangkrutan (rnisalnya Aitrnan 1968; 

Sinkey 1975; dan Thornson 1991), rnernprediksi keuntungan saham, dan 

rnernprediksi perturnbuhan laba (misalnya Machfoedz 1994 ). 

Altrnan (1968) menguji manfaat rasio keuangan dalam mernprediksi 

kebangkrutan. Altrnan rnenggunakan sampel sebanyak 66 perusahaan 

yang terdin dari 33 perusahaan bangkrut dan perusahaan tidak bangkrut. 

Altrnan rnenggunakan multivariate discriminant analysis dalarn menguji 

rnanfaat lirna rasio keuangan dalam rnemprediksi kebangkrutan 

perusahaan. 

Thornson (1 991) rnenguji manfaat rasio keuangan dalarn rnernprediksi 

kebangkrutan perusahaan bank. Thomson rnenggunakan logit regression 

untuk menganalisis sarnpel sebanyak 1.736 perusahaan tidak bangkrut 

dan 770 perusahaan bangkrut selama periode 1984 sarnpai dengan 1989. 

Thornson menyirnpulkan bahwa kemungkinan perusahaan bank akan 

bangkrut adalah fungsi dari variabel yang berkaitan dengan solvency, 

temasuk rasio CAMEL (Capital, Assets, Manzgement, Eami~gs, Liquidity) 

yang dimilikinya. Thomson juga menemukan bahwa rasio CAMEL sebagai 

proxy variabel kondisi keuangan bank rnerupakan faktor signifikan yang 

berkaitan dengan kemungkinan kebangkrutan bank untuk periode ernpat 

tahun sebelum perusahaan bank bangkrut. 



Hasil survey konsumen yang dilakukan oleh Bank lndonesia pada 

Bulan Desember 2002 memperlihatkan bahwa ekspektasi konsumen 

terhadap program ekonomi yang dijalankan pemenntah menunjukkan 

pesimisrne 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 Desernber 2002 
( Rp. Juta 

Nama Total Kredilyg / DansPihel; I Madal Tnbnlrugi CAR NPL LDR 
Ban); Assrtr & W a n  / ketiga / Sa~diri th bajalan 

IXuwhs 1 11.915.201 / 3.762.144 / 8.005825 / 871.950 1 787.356 1 20.62 1 51.57 1 44.82 

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 lndonesia dengan judul Analisis 

Pengunaan Ratio Keuangan untuk Menduga Pertumbuhan Laba pada 

Bank Asing di lndonesia. 

Banl; I 1 1 1 I I I 1 
Banl; or 
ToLTo 

Sumbrr : Info Bank. Jan& 2003 

6.259.710 5 . 1 1 3 4  4.319.358 1.43.041 137.896 19.07 6.79 113,38 



1.2. Perurnusan Masalah 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Thomson (1991) telah dibuktikan 

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

Liquidity) dapat digunakan untuk rnenilai kondisi keuangan bank. Kondisi 

permodalan, kualitas aktiva, profitabilitas dan likuiditas akan 

rnernpengaruhi perturnbuhan laba yang akan dicapai suatu perusahaan 

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

berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk 

rnenutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanarnan 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 mernperoleh penghasilan. 

Kernarnpuan perusahaan perbankan rnernperoleh laba (yang diukur 

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

ratios) akan rnenentukan kredibilias suatu perusahaan perbankan dan 

akhirnya akan rnernpengaruhi pertumbuhan laba yang akan dicapai. 

Masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pertumbuhan rasio keuangan capital berpengaruh secara 

signifikan terhadap perturnbuhan laba pada perusahaan perbankan? 

2. Apakah perturnbuhan rasio keuangan assets berpengaruh secara 

signifikan terhadap perturnbuhan 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 techadap manajemen dan pengguna jasa 

keuangan perbankan dalam menggunakan rasio keuangan untuk 

menduga kinerja perbankan (laba perbankan). 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan pada pihak 

manajemen perbankan serta masyarakat pengguna jasa bank asing dntuk 

mengetahui rasio-rasio keuangan mana yang paling berpengaruh dalam 

memprediksi pertumbuhan laba pada bank serta memprediksi keuangan 

perbankan. Rasio keuangan yang diuji bermanfaat dalam menyusun rating 

bank secara akurat. 



1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menguji manfaat rasio keuangan capital, assets, 

earnings, dan liquidity dalam rnemprediksi perturnbuhan laba perusahaan. 

Jumlah bank yang akan diteliti adalah 10 bank asing yang ada di 

Indonesia. Data rasio keuangan diambil mulai dari tahun 1996 sampai 

tahun 2000. Penelitian ini terbatas pada data sekunder yang sudah 

dipublikasikan dari perusahaan perbankan. Dalam penelitian ini mungkin 

terdapat ketidaksempurnaan meskipun telah mengkaji secermat mungkin 

faktor yang diteliti. Penelitian ini dibatasi oleh waktu penelitian yang 

singkat karena disesuaikan dengan kebutuhan biaya yang dibatasi sesuai 

kemarnpuan peneliti. 




