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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir liberalisasi pasar keuangan di Indonesia berkembang 

dengan pesat, seiring belum begitu membaiknya perekonomian negara-negara 

maju seperti Amerika Serikat, membuat para investor mengalihkan dananya ke 

negara berkembang yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang bagus. Bank 

dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi enam emerging countries, yaitu 

Indonesia, Brazil, China, India, Korea Selatan, dan Rusia, akan menyumbang 

lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi global hingga 2025 dengan 

pertumbuhan rata-rata 4,7 persen lebih besar dari pertumbuhan ekonomi dunia  

kisaran 3-4 persen.  

Pada kenyataannya Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat 

potensial bagi investor asing. Hal tersebut perlu dicermati karena terdapat 

kemungkinan pelarian uang (capital flight) pada saat tertentu oleh para investor 

asing yang akan mengakibatkan runtuhnya perekonomian suatu negara. Jika hal 

tersebut terjadi maka akan mengakibatkan turunnya nilai mata uang suatu negara, 

seperti pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998 terjadi 

penurunan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing khususnya dolar AS, yang 
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mengakibatkan kondisi keuangan perbankan nasional mengalami tekanan yang 

sangat berat (BI, 2000:93) 

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaris) yang 

memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran aktivitas perekonomian di 

berbagai sektor. Hal ini sebenarnya terbantu dengan adanya kepemilikan asing 

pada beberapa penelitian terungkap masuknya  foreign Direct Investment (FDI) 

yang meningkatkan kepemilikan asing dalam sektor perbankan, terutama di 

negara berkembang memberi dampak positif terhadap produktifitas bank lokal 

yang dimiliki oleh pihak asing (Zhang 2006). 

Kepemilikan asing atas perbankan di Indonesia sudah sangat agresif hal ini 

terbukti dengan adanya lima dari sepuluh bank terbesar di Indonesia dimiliki oleh 

pihak asing, seperti Danamon, Panin, BII, Bank Permata dan CIMB Niaga. Selain 

itu investor dari Qatar juga sudah masuk ke Indonesia. Qatar National Bank SAQ 

(QNB) telah ikut meramaikan persaingan perbankan melalui kepemilikannya di 

Bank QNB Kesawan TBK, dengan kepemilikan mayoritas Bank Kasawan sebesar 

69,59%. QNB Group merupakan bank terbesar di Qatar dengan jaringan luas 

hingga Middle East, Gulf Coorperation Council/GCC, Eropa dan Afrika. QNB 

juga tercatat dalam 50 bank teraman di dunia (Majalah Investor edisi maret 

2014:22). Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan undang-undang yaitu 

Undang-Undang No 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang No 10 tahun 1998. 

Undang-Undang No 7 tahun 1992 tidak memperbolehkan kepemilikan asing 

memiliki mayoritas kepemilikan dalam perbankan di Indonesia, sedangkan 

Undang-Undang No 10 tahun 1998 memperbolehkan kepemilikan asing pada 
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perbankan nasional sebesar 99%. Hal ini terbukti dari perkembangan kepemilikan 

asing pada Juni tahun 2008 sebesar 47,2% dan berkembang pada tahun 2011 yang 

mencapai 50,6%. Ini sangat berbanding terbalik pada periode sebelum terjadinya 

krisis dimana kepemilikan asing hanya sebesar 13%.  

Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dan sangat mempengaruhi 

perekonomian nasional baik secara mikro maupun makro. Naylah (2010:15) 

mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia adalah bank-based economy, 

yaitu sebuah perekonomian yang sangat tergantung pada keberadaan perbankan 

sebagai sumber pembiayaan. Oleh sebab itu kinerja perbankan harus terus terjaga 

dengan baik dan sehat sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan 

pembangunan ekonomi nasional. 

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu 

periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran 

dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan 

profitabilitas Jumingan (2006:239). Penilaian kinerja perbankan pada penelitian 

ini menggunakan tiga komponen, penilaian pertama adalah kepemilikan modal 

yang diukur dengan Capital Adequency Ratio (CAR), kedua adalah komponen 

rentabilitas yang diukur dengan Return On Assets (ROA) dan yang ketiga adalah 

komponen likuiditas yang diukur dengan loan to deposit ratio (LDR). Ketiga ratio 

ini sangat penting diperhatikan oleh bank karena akan menunjukkan sebarapa baik 

kinerja bank tersebut. Modal yang besar akan memudahkan bank untuk 

menjalankan oprasionalnya, tingkat ROA yang tinggi akan memberikan gambaran 

bahwa bank tersebut menghasilkan laba yang terus meningkat, dan yang ketiga 
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yaitu likuiditas bank yang harus terus terjaga dengan baik untuk memenuhi 

operasional bank ketika adanya penarikan-penarikan yang dilakukan oleh 

nasabah. 

Industri perbankan menguasai lebih dari 80 persen aset keuangan di 

Indonesia, sehingga kepemilikan asing dalam industri perbankan perlu dicermati 

apalagi dengan adanya dukungan undang-undang yang memperbolehkan 

kepemilikan asing tersebut. Selama ini masih belum ada penelitian yang secara 

spesifik untuk melihat pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja perbankan 

setelah adanya pemberlakuan Undang-Undang No 10 tahun 1998 yang dilihat 

dampaknya dari tahun 2000-2013 terhadap bank yang sudah listing di BEI mulai 

tahun 2000-2013 secara terus menerus. Penelitian sebelumnya hanya sebatas 

melihat kinerja perbankan dalam beberapa tahun dan tidak memperhitungkan 

adanya pemberlakuan sebuah undang-undang. 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari kepemilikan 

asing terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan 

karena kepemilikan asing dimungkinkan adanya dampak negatif seperti tingkat 

keuntungan yang diperoleh mengalir ke pihak asing serta adanya kemungkinan 

pihak asing mendominasi keputusan manajemen dalam rapat pemegang saham. 

Penelitian ini dibagi menjadi tiga model penelitian, yang pertama melihat 

pengaruh kepemilikan asing terhadap CAR yang menunjukkan kecukupan modal, 

yang kedua melihat pengaruh kepemilikan asing terhadap ROA yang 

menunjukkan tingkat keuntungan terhadap aset dan yang ketiga adalah pengaruh 

kepemilikan asing terhadap LDR yang menunjukkan tingkat likuiditas suatu bank. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan 

masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap CAR pada perbankan di 

Indonesia yang listing di BEI dari tahun 2000-2013? 

2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap ROA pada perbankan di 

Indonesia yang listing di BEI dari tahun 2000-2013? 

3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap LDR pada perbankan di 

Indonesia yang listing di BEI dari tahun 2000-2013? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Melihat pengaruh kepemilikan asing terhadap CAR perbankan di Indonesia 

secara keseluruhan. 

2. Melihat pengaruh kepemilikan asing terhadap ROA perbankan di Indonesia 

secara keseluruhan. 

3. Melihat pengaruh kepemilikan asing terhadap LDR perbankan di Indonesia 

secara keseluruhan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, 

sebagai berikut:  
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a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami 

pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja perbankan di Indonesia pada dua 

periode pemberlakuan undang-undang.  

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sektor perbankan dalam 

menerapkan strategi-strategi perbankan untuk mengatasi permasalahan yang ada. 

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat positif bagi para 

stakeholder dalam hal pengambilan keputusan. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB 1: PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan mengapa pentingnya 

melakukan penelitian mengenai kinerja bank tersebut. Berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan, maka dibuatlah perumusan masalah sebagai batasan dalam 

penelitian ini. Bagian selanjutnya menguraikan tujuan dan manfaat kegunaan 

penelitian serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi landasan teori yang menjelaskan teori mengenai kinerja bank 

yang diukur menggunakan CAR, LDR dan ROA, pengaruh antara variabel 
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dipenden dan independen. Selain itu diuraikan pula mengenai hasil penelitian-

penelitian sebelumnya, hipotesis, model penelitian dan krangka berpikir. 

BAB 3: METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi identifikasi dan definisi oprasional variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu ROA, CAR, LDR, kepemilikan Asing, BOPO, EQCA, 

OEOI, dan LNTA, metode pengambilan sampel, sumber dan jenis data, serta 

teknik analisis yang menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, deskripsi 

hasil penelitian, pengaruh kepemilikan asing terhadap CAR, ROA dan LDR pada 

bank yang listing dari tahun 2000-2013 serta pengaruh variabel kontrol dan 

penjelasan dari hasil analisis regresi data panel. 

BAB 5: SIMPULAN  DAN SARAN 

Bab ini menyajikan simpulan akhir dari pembahasan yang ada dalam 

penelitian dan saran bagi penelitian yang selanjutnya berdasarkan hasil penelitian 

saat ini serta memberikan masukan bagi pihak terkait.  
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