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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia perbankan memiliki peranan penting bagi kemajuan perekonomian 

suatu negara. Melalui bank, sumber pendanaan bisa diperoleh masyarakat yang 

membutuhkan dana untuk memajukan usahanya ataupun untuk pembiayaan 

kredit,misalnya kredit rumah, motor dan lain sebagainya. Menurut Kuncoro 

(2012: 68) Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah 

menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat 

dalam bentuk kredit serta jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

Bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan yang dapat digunakan sebagai penjamin ketersediaan dana bagi 

pembangunan ekonomi suatu negara. Kepercayaan dari masyarakat menjadi 

faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan terutama lembaga bank 

umum hal itu dikarenakan karena bank juga sebagai industri yang dalam 

kegiatannya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat 

kesehatan bank juga perlu diperhatikan. 

Semakin pesatnya perkembangan dunia perbankan menuntut bank untuk 

selalu meningkatkan kinerjanya dalam berbagai aspek untuk dapat menarik 

minat investor untuk menanamkan sahamnya. Sebelum investor membuat 

keputusan menginvestasikan dananya pada bank, investor memerlukan 

informasi mengenai kinerja perusahaan. Investor membutuhkan informasi yang 

mudah dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan dalam mengevaluasi 
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posisi keuangan dan kinerja bank serta berguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No 1, 

informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban Manajemen. Laba yang terkandung dalam laporan laba 

rugi dapat mencerminkan kinerja manajemen suatu perusahaan. Selain itu, 

informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir 

earnings power perusahaan yang akan datang. 

Informasi laba sering menjadi target rekayasa tindakan oportunis 

manajemen untuk memaksimumkan kepuasaannya, tetapi dapat merugikan 

pemegang saham atau investor. Tindakan oportunis tersebut dilakukan dengan 

cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat 

diatur, dinaikkan maupun diturunkan sesuai dengan keinginannya. Perilaku 

manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya ini dikenal 

dengan istilah manajemen laba. 

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses 

pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri 

(manajer). Manajemen laba dilakukan oleh manajer atau para pembuat laporan 

keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka 

mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukannya (Indriani, 2010). 

Peranan modal sangatlah penting, dimana kegiatan operasional bank dapat 

berjalan dengan lancar apabila bank memiliki modal yang cukup, sehingga 

pada saat masa-masa kritis bank tetap aman karena memiliki modal yang 
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cukup di Bank Indonesia. Keberlangsungan hidup suatu bank sangat tergantung 

dari kecukupan modal yang dapat menggerakkan operasional bank. Rasio yang 

digunakan untuk menilai tingkat kecukupan modal bank adalah 

CapitalAdequacy Ratio (CAR). Penetapan CAR sebagai variabel yang 

memengaruhi CAR didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank. 

Capital Adequacy Ratio adalah suatu rasio yang menunjukkan sampai sejauh 

mana kemampuan permodalan bank mampu menyerap risiko kegagalan kredit 

yang mungkin terjadi sehingga semakin tinggi angka rasio ini, maka 

menunjukkan bank tersebut semakin sehat begitu juga sebaliknya. Besarnya 

rasio CAR pada sebuah bank akan berpengaruh pada peningkatan laba suatu 

bank, karena kerugian yang ditanggung bank dapat diserap oleh modal yang 

dimiliki oleh bank tersebut. 

 Risiko yang dihadapi perbankan sangat dipengaruhi oleh besarnya suku 

bunga. Net Interest Margin digunakan untuk mengukur tingkat manajemen 

bank untuk menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank 

dalam menyalurkan kredit . Semakin besar nilai NIM yang dicapai oleh bank 

maka akan meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola 

oleh bank tersebut, sehingga laba pada bank tersebut akan Meningkat. Dalam 

beberapa tahun terakhir, industri perbankan makin terkonsolidasi.  Fenomena 

tersebut tidak hanya tampak pada jumlah bank umum yang terus berkurang, 

tetapi juga pada bisnis perbankan yang cenderung makin terkonsentrasi pada 

bank-bank besar dan menengah. Data Statistik Perbankan Indonesia yang 

dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan jumlah bank umum terus 
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menyusut dari 119 bank pada akhir 2014 menjadi 116 bank pada akhir 2016. 

Jumlah bank menyusut karena terjadi akuisisi dan merger terhadap bank-bank 

kecil oleh bank-bank yang lebih besar. Pada era digital saat ini, daya saing 

bank-bank kecil pun makin menurun. Masyarakat lebih memilih bank-bank 

menengah besar untuk menaruh simpanan atau mengajukan kredit. Alasannya, 

bank-bank menengah besar dianggap lebih aman dan memberikan bunga kredit 

yang lebih murah. Buktinya, bisnis perbankan cenderung makin terkonsentrasi 

pada bank menengah besar, terutama bank yang masuk kategori Bank Umum 

Kelompok Usaha (BUKU) 3 dan 4. BUKU 3 adalah bank dengan modal inti 

Rp 5 – 30 triliun, sementara BUKU 4 merupakan bank dengan modal inti di 

atas Rp 30 triliun. Jumlah BUKU 3 dan 4 sebanyak 28 bank. Dengan demikian, 

88 bank lainnya merupakan BUKU 1 dan BUKU 2 dengan masing-masing 

modal inti kurang dari Rp 1 triliun dan Rp 1 – 5 triliun. Pada akhir 2014, porsi 

aset BUKU 3 dan 4 terhadap total aset perbankan sebesar 75,52 persen. Namun 

pada akhir 2016, porsinya membesar menjadi 82,18 persen. Konsentrasi juga 

terjadi pada penghimpunan dan penyaluran kredit. Porsi dana pihak ketiga 

(DPK) BUKU 3 dan 4 meningkat dari 77,57 persen pada akhir 2014 menjadi 

82,44 persen pada akhir 2016. Adapun porsi kredit naik dari 75,73 persen 

menjadi 81,61 persen. Kondisi ini secara alami akan menyebabkan bank-bank 

kecil makin terdesak. Jika ingin bertahan, bank-bank kecil harus meningkatkan 

modalnya atau bergabung (merger) dengan bank yang lebih besar. Keberadaan 

finansial teknologi (fintek) makin mempersempit ruang gerak bank-bank kecil. 
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 Dengan kelincahannya, fintek banyak menggerus pasar bank-bank kecil 

seperti UMKM dan personal yang ingin mendapatkan kredit dengan mudah 

dan cepat. Bagi industri perbankan nasional, konsolidasi merupakan hal yang 

positif. Semakin sedikit jumlah bank, semakin efisien ndustri perbankan 

nasional. Jika konsolidasi terus berlangsung, maka akan semakin banyak bank-

bank besar nasional yang bisa bersaing di kawasan regional antar negara. 

Research gap adalah adanya perbedaan hasil penelitian pengaruh antara 

variabel dependen dengan independen dari masing-masing penelitian 

terdahulu. Dari hasil peneliti terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian 

menurut Luh Made Dwi Parama Yogi, dkk (2016), Fiandri Gemii Kamil,dkk 

(2016), menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba sedangkan menurut Fentje Salhuteru,dkk (2015) CAR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Pada peneliti yang meneliti NIM terdapat 

hasil perbedaan penelitian menurut Fitria Ramadhani,dkk (2017), menyatakan 

bahwa NIM berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan 

menurut Nabil Bashir Al-Halabi Hassan Idrees Al-Abbadi (2015) menyatakan 

bahwa NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Pada 

peneliti BOPO terdapat perbedaan hasil penelitian menurut Fiandri Gemii 

Kamil, dkk (2016) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba sedangkan menurut Nabil Bashir Al-Halabi Hassan Idrees Al-

Abbadi (2015) menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Pada peneliti Free Cash Flow terdapat hasil 

perbedaan penelitian menurut Fitria Ramadhani,dkk (2017) dan 
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M.Barkhordar,dkk (2015) menyatakan bahwa Free Cash Flow tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan menurut Ratna 

Mappanyukki, dkk (2016) menyatakan bahwa Free Cash Flow berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian di atas, alasan dilakukannya penelitian adalah untuk 

meneliti lebih lanjut bagaimana pergaruh dari masing-masing variabel 

independen dengan variabel dependen karena adanya perbedaan hasil 

penelitian dari para peneliti terdahulu. sehingga penulis mengajukan judul 

“pengaruh capital adequacy ratio (CAR), net interest margin (NIM), beban 

operasional pendapatan operasional (BOPO), dan free cash flow terhadap 

manajemen laba  pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bei 

periode 2014-2018” 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk mendapatkan alur pembahasan yang baik dan terarah sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai, maka ruang lingkup dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Obyek penelitian adalah  Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 

pertahun 2014-2018. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

laporan keuangan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 

2014-2018. 

3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah  Manajemen Laba. 
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4. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Net Interest Margin (NIM),  Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO)  dan Free Cash Flow. 

5. Waktu penelitian sejak Desember 2020. 

1.3 Rumusan Masalah 

Fenomena terkait variabel penelitian pada tahun 2014-2018 rata-rata 

kecukupan modal (CAR) mengalami kenaikan dari 19,57% - 22,01%. Dari 

kelompok perbankan, hampir semua perbankan mengalami peningkatan 

kecuali Bank Asing Konvensional yang menurun tipis. Sedangkan NIM (Net 

Interest Margin) mengalami penurunan dari tahun 2014-2018 sebesar 5,18% - 

5,09%. Menurut kelompok perbankan, pencetak NIM (Net Interest Margin)  

terbesar berasal dari BPD 7,08%. Sementara NIM (Net Interest Margin)  yang 

terkecil berasal dari Bank Campuran Konvensional sebesar 3,51%. Fenomena 

yang ada menunjukkan hal sebaliknya di mana efisiensi perbankan yang 

diproksikan dengan rasio BOPO menunjukkan trend peningkatan dari tahun 

2014 – 2018. Fluktuasi profitabilitas perbankan diindoensia periode 2014 – 

2018 merupakan kondisi yang wajar mengingat kinerja perbankan dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini berdasar research gap dari hasil 

penelitian terdahulu yang terdiri dari: 
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a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Made Dwi Parama Yogi, dkk 

(2016),Fiandri Gemii Kamil, dkk (2016), Novita Senja Kartika Sari (2016), 

menyimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

signifikan terhadap Manajemen Laba. 

b. Net Interst Margin (NIM) 

Penelitian yang dilakukan oleh Fiandri Gemii Kamil, dkk (2016), Novita 

Senja Kartika Sari (2016), Nabil Bashir Al-Halabi Hassan Idrees Al-

Abbadi (2015), menyimpulkan bahwa Net Interest Margin (NIM) 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen Laba. 

c. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Penelitian yang dilakukan oleh Fiandri Gemii Kamil, dkk (2016)  Beban 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terdapat perbedaan hasil 

yaitu BOPO berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, sedangkan 

menurut Nabil Bashir Al-Halabi Hassan Idrees Al-Abbadi (2015) BOPO 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. 

d. Free Cash Flow 

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Made Dwi Parama Yogi, dkk (2016) 

Free Cash Flow terdapat perbedaan hasil yaitu Free Cash Flow tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap Manajemen Laba, sedangkan menurut 

Fitria Ramadhani, dkk (2017),dan  M.Barkhordar, dkk (2015) Free Cash 

Flow berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. 
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Bedasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan 

terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018? 

2. Apakah Net Interest Margin (NIM) berpengaruh signifikan terhadap 

Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2018? 

3. Apakah Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018? 

4. Apakah Free Cash Flow berpengaruh signifikan terhadap Manajemen 

Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018? 

5. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), 

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Free Cash 

Flow secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen 

Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dari latar belakang diatas 

adalah sebagai berikut : 
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1. Menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2018. 

2. Menguji pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Manajemen 

Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018. 

3. Menguji pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 

4. Menguji pengaruh Free Cash Flow terhadap Manajemen Laba pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2018. 

5. Menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest 

Margin (NIM), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

dan Free Cash Flow terhadap Manajemen Laba pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 

1.5 Manfaat  Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun 

bahan perbandingan bagi riset selanjutnya, dan menambah wawasan serta 

pengetahuan dalam ilmu manajemen keuangan, khususnya terkait dengan 

manajemen laba. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi 

perusahaan dalam memperhatikan kondisi keuangan perusahaan yang 

dapat mempengaruhi manajemen laba perusahaan. 

b. Bagi Investor 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan saat berinvestasi. 

c. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam 

berpikir dan dapat menambah literatur perpustakaan, sehingga dapat 

memberikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi semua pihak. 

  


