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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai

financial intermediary. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan

mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam ekonomi modern, bank mempunyai peranan penting dalam proses transfer

dana yang diperlukan oleh unit-unit produksi dalam perekonomian suatu negara.

Adanya pertambahan investasi ini akan mendorong peningkatan

produktifitas dunia usaha, yang diikuti dengan meningkatnya output nasional serta

pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator proses pembangunan

ekonomi.Terganggunya fungsi intermediasi menyebabkan alokasi dan penyediaan

dana dari perbankan untuk kegiatan investasi menjadi terbatas. Sistem perbankan

yang tidak sehat juga mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh

perbankan tidak lancar dan efisien, selain itu akan menghambat efektifitas

kebijakan moneter.Sejalan dengan hal tersebut,Mishkin (2004: 191) menyatakan

bahwa krisis di sektor perbankan akan tercermin dari neraca setiap bank.Adanya

data keuangan, maka perubahan secara mendadak dalam kinerja bank yang

mungkin terkait dengan stres seperti bank runs dapat dideteksi sejak dini.
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Krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1997/1998 memberikan

pelajaran berharga bahwa berbagai permasalahan di sektor perbankan yang tidak

terdeteksi secara dini akan mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat

terhadap industri perbankan. Terjadinya krisis di sektor perbankan terkait secara

langsung maupun tidak langsung dengan berbagai aktivitas yang lazim dilakukan

oleh industri perbankan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu

alternatif untuk memprediksi masa depan, selain itu analisis laporan keuangan

juga dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi di masa depan dan

yang lebih penting adalah sebagai titik awal dibuatnya perencanaan tindakan yang

akan mempengaruhi peristiwa di masa depan (Brigham dan Houston, 2006: 78).

Saat terjadi krisis keuangan global tahun 2008, statistik perbankan

Indonesia bulan Desember tahun 2008 mencatat kinerja keuangan bank umum

memburuk. Berdasarkan Tabel 1.1, rasio CAR turun sebesar 2,54 persen dari

19,30 persen pada bulan Desember 2007 menjadi 16,76` persen pada bulan

Desember 2008. Rasio ROA sebagai ukuran profit perbankan ikut turun sebesar

0,45 persen dari 2,78 persen pada bulan Desember 2007 menjadi 2,33 persen pada

bulan Desember 2008. Kinerja perbankan semakin tidak efisien dimana rasio

BOPO mengalami peningkatan yang tinggi sebesar 4,54 persen dari 84,05 persen

pada bulan Desember 2007 menjadi 88,59 persen pada bulan Desember 2008.

Tabel 1.1
Rasio Keuangan Bank Umum

Periode NPL CAR ROA BOPO
2007 4,07 19,30 2,78 84,05
2008 3,20 16,76 2,33 88,59
2009 3,31 17,42 2,60 86,63
2010 2,56 17,18 2,86 86,15
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2011 2,17 16,05 3,03 85,42
2012 2,00 17,40 3,10 74,10
2013 1,80 18,50 3,50 74,08

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia

Berdasarkan fakta-fakta di atas, memburuknya kinerja rasio keuangan

bank umum dikhawatirkan akan menimbulkan krisis perbankan di Indonesia.

Ohlson (1980) melakukan penelitian pada 105 perusahaan yang pailit dan 2058

perusahaan yang tidak pailit dengan hasil tujuh rasio keuangan mampu

mengidentifikasi perusahaan yang akan pailit dengan tingkat ketepatan yang

mendekati hasil penelitian Altman. Hasil penelitian Simorangkir (2011)

menunjukkan bahwa seluruh variabel kinerja keuangan bank secara signifikan

mempengaruhi bank runs (krisis). Sejalan dengan Simorangkir, Sumantri (2010)

menyatakan bahwa rasio keuangan mampu memprediksi kepailitan bank nasional.

Kunt dan Detragiache (1998) menambahkan bahwa suatu periode kemrosotan

perbankan dapat dilihat dari:

a. Rasio aset non performing mencapai 10% dari total aset sistem

perbankan

b. Biaya penyelamatan sistem perbankan paling sedikit 2% dari GDP

c. Perbankan menyebabkan terjadinya “nasionalisasi” bank-bank atau

pengalihan kepemilikan bank secara besar-besaran kepada pemerintah

d. Terjadi penarikan dana besar-besaran di seluruh bank oleh nasabah

(bank runs) atau terdapat tindakan darurat yang dilakukan pemerintah

dalam bentuk pembekuan rekening dana nasabah (deposit freezes),
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penutupan kantor-kantor bank dalam jangka waktu yang cukup

panjang atau pemberlakuan penjaminan simpanan yang menyeluruh

oleh pemerintah.

Krisis perbankan yang terjadi dikhawatirkan meluas dan berdampak

sistemik ke pasar modal dimana pasar modal itu sendiri merupakan cerminan

perekonomian pada suatu negara karena menjadi alternatif sumber pendanaan

selain perbankan dan sarana investasi bagi pihak yang memiliki kelebihan dana.

Investasi dalam bentuk saham mampu memberikan tingkat pengembalian (return)

yang tinggi dan lebih efisien jika dibandingkan dengan sektor riil yang

membutuhkan biaya investasi yang tinggi. Di pasar modal, investasi mengandung

unsur ketidakpastian atau risiko sehingga investor selalu menghadapi risiko dalam

setiap investasi yang dilakukannya. Semakin tinggi tingkat pengembalian (return)

maka risiko yang akan dihadapi juga semakin tinggi.

Risiko pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu risiko tidak sistemik dan

risiko sistemik. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat dikurangi dengan

melakukan diversifikasi, sedangkan risiko sistematisatau sering disebut risiko

pasar (market risk) merupakan risiko yang tidak dapat dikurangi dengan

melakukan diversifikasi. Ukuran dari risiko sistematis itu sendiri adalah beta (β) 

dimana beta merupakan suatu pengukur volatilitas (volatility) return suatu

sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar (Jogiyanto, 2009: 363).

Jickling (2008) menyatakan bahwa pasar modal merupakan salah satu

institusi keuangan yang secara cepat merespon perubahan yang terjadi pada
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perekonomian. Oleh sebab itu, pemerintah harus merespon krisis perbankan yang

terjadi agar tidak sampai berdampak sistemik ke pasar saham. Mishkin (2004:

321) menyatakan bahwa respon kebijakan moneter yang ekspansif dapat

mendorong kenaikan harga saham. Teori Tobin’s q menjelaskan bagaimana

kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian melalui pengaruhnya

terhadap valuasi saham.

Penelitian yang dilakukan Hadad (2004), menyebutkan bahwa sebesar

87,1% aset di sektor keuangan dikuasai oleh industri perbankan. Dari penelitian

tersebut juga dikemukakan bahwa bank-bank yang go public menguasai 75,2%

aset sektor perbankan atau sebesar 67% aset sektor keuangan, sehingga terjadinya

crash pada saham-saham perbankan dapat dijadikan sebagai suatu indikasi bahwa

sedang terjadi gejolak pada sektor perbankan yang selanjutnya dapat memicu

terjadinya krisis keuangan di suatu negara.

Memburuknya kinerja rasio keuangan bank diikuti memburuknya kondisi

pasar saham khususnya saham sektor keuangan. Berdasarkan Gambar 1.1, trading

volume sektor keuangan tahun 2008 hanya sebesar 7,3% atau turun hampir 10%

dari tahun 2007 dimana sektor keuangan menguasai 16,7% dari keseluruhan

trading volume di pasar saham. Semakin rendah trading volume maka semakin

lambat dan sulit suatu saham diperjual belikan karena jatuhnya harga saham.

Crash dalam pasar saham merupakan salah satu bentuk utama dari krisis

keuangan (Mishkin, 19992; Reinhart dan Rogoff 2009).
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Sumber: Jakarta Stock Exchange
Gambar 1.1

Trading Volume by Industry

Sebuah penurunan harga pasar saham yang mendadak dan berkepanjangan

merupakan gejala stres (Grimaldi, 2010). Saham perbankan merupakan saham

paling diminati. Sektor perbankan merupakan sektor yang paling rentan

terpengaruh gejolak ekonomi global seperti yang terjadi pada pertengahan tahun

1997 dan pada krisis keuangan global tahun 2008. Krisis tersebut mengakibatkan

berkurangnya minat masyarakat untuk membeli saham perbankan.

Krisis perbankan merupakan fenomena ekonomi yang sering terjadi di

seluruh negara. Penyebab terjadinya krisis perbankan sangat beragam, tergantung

dari kondisi negara yang terkena krisis. Krisis perbankan yang terjadi sebenarnya

dapat dideteksi sebelum krisis itu terjadi, namun kebanyakan para pengamat tidak

mengetahui bagaimana caranya melihat tanda-tanda masalah yang dapat

menyebabkan krisis perbankan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Identifikasi dan prediksi keadaan sistem keuangan merupakan dasar untuk

membuat suatu kebijakan.
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Krisis dapat dihindari dengan menciptakan suatu stabilitas sistem

keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu rangkaian proses dan

kegiatan yang diawali dengan pemantauan dan identifikasi kemungkinan

terjadinya suatu krisis, sampai dengan pencegahan krisis itu sendiri, serta upaya-

upaya penyelesaian yang harus dilakukan apabila krisis terjadi, rangkaian kegiatan

untuk memelihara kestabilan sistem keuangan dilakukan menyeluruh meliputi

lembaga keuangan perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya (Agung et al.,

2002).

Masalah krisis perbankan sangat menarik untuk dianalisis karena

pentingnya fungsi intermediasi perbankan dalam perekonomian. Beberapa studi

hanya fokus pada pengaruh rasio keuangan terhadap krisis perbankan, selain itu

juga terdapat beberapa studi yang hanya fokus membuktikan pengaruh kondisi

perekonomian terhadap pasar saham. Dalam penelitian ini akan dieksplorasi

secara empiris mengenai faktor penentu krisis perbankan seperti non performing

loan, capital adequacy ratio, return on asset, dan biaya operasional terhadap

pendapatan operasional serta pengaruhnya terhadap risiko sistemik di pasar

saham. Berkaitan dengan ketersediaan data penelitian, studi ini hanya akan

melihat kemungkinan terjadi krisis mulai tahun 2007Q1-2014Q2.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :
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1. Apakah rasioNon Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio

(CAR),rasio Return On Assets (ROA), dan rasio Biaya Operasional

dan Pendapatan Operasional (BOPO)mempengaruhi kemungkinan

terjadinya krisis perbankan di Indonesia periode 2007Q1-2014Q2?

2. Bagaimanakah hubungan index banking crisis dan risiko sistemik

saham perbankanyang terdaftar di pasar saham Indonesia periode

2007Q1-2014Q2?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisispengaruh Non Performing Loan (NPL),

Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), dan rasio

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap

krisis perbankan di Indonesia periode 2007Q1-2014Q2.

2. Menguji dan menganalisis hubungan antara index banking crisis dan

risiko sistemik saham perbankan yang terdaftar di pasar saham

Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

informasi tentang faktor penentu krisis perbankan dan pengaruhnya

terhadap risiko sistemik di pasar saham.
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2. Bagi pemerintah dan bank sentral Indonesia sebagai pengambil kebijakan,

diharapkan dapat membantu dalam mengambil keputusan yang optimal

bagi perbankan, terutama saat terjadi krisis sehingga tidak meluas ke pasar

saham.

3. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat semakin memperkaya

pengetahuan sehingga dapat dijadikan referensi untuk pengembangan pada

penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian yang dalam

pembahasannya saling terkait, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang sesuai dengan permasalahan

yang akan dibahas, penelitian sebelummnya, hipotesis, model analisis, serta

kerangka berfikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang pendekatan penelitian, identifikasi

variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data

serta teknik analisis.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum, deskripsi hasil penelitian, analisis

model serta pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang terdiri dari simpulan dan

saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil

penelitian dan pembahasan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya

serta saran yang diajukan sebagai alternatif pemecahan masalah sehingga

diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka
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Lampiran
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