
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) merupakan corona virus

baru yang dahulu virus ini hanya ditemukan pada hewan. Terjadinya kasus

Covid-19 berawal dari Wuhan Provisnis Hubei, China pada bulan

desember 2019 berdasarkan info dari Word Health Organization (WHO).

Pandemi Covid-19 memberi dampak negatif terhadap perekonomian

global. International monetary fund IMF mengatakan bahwa pada tahun

2020 sebagai the great lockdown pada bulan april 2020. Ekonomi dunia

pada 2020 diprediksi lebih buruk dari the great depression 1929 dan

global financial crisis 2008. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan

ekonomi dunia masing-masing diprediksi -4,9%; -5,2%, dan -7,6% hingga

-6% oleh IMF, bank dunia dan OECD (wartaekonomi.co.id).

Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama covid-19 pada awal

maret 2020 sejak saat itu hampir seluruh sektor terdampak, tidak hanya

kesehatan. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan agustus

mengatakan bahwa pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal

II 2020 minus -5,32% (kompas.com). Sektor ekonomi di Indonesia pun

turut terdampak pandemi covid-19 yang terjadi. Kinerja keuangan

perusahaan yang bergerak properti, pariwisata, manufaktur, UMKM,

lembaga keuangan yang tidak terkecuali pada perbankan nasional.
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Menurut Kuncoro (2002, hal. 68) definisi dari bank adalah

lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit

serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran

uang. Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah

menghimpun dana dari masyarakat,menyalurkan dana kepada masyarakat

baik dalam bentuk kredit maupun lainya, dan juga memberikan pelayanan

dalam bentuk jasa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas

(Ismail, 2010).

Berdasarkan Undang-undang RI. Nomor 10 Tahun1998 jenis perbankan

berdasarkan fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang

diberikan adalah umum, yaitu dapat memberikan seluruh jasa

perbankan yang ada. Wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh

wilayah indonesia, bahkan keluar negeri (cabang).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional atau syariah. Dalam kegiatannya

BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa

perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan
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dengan kegiatan atau jasa bank umum. Dengan begitu maka penelitian

ini mengambil objek pada bank umum.

Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

pada suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan,

pertanian, perkebunan, jasa, UMKM sangat membutuhkan peran bank

sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Dengan begitu rasio

keuangan bank yang baik dapat memberikan kontribusi yang baik pula

kepada masyarakat.

Kondisi rasio keuangan bank mengalami permasalahan akibat

dampak dari pandemi covid-19. Hal ini disebabkan pelaku usaha mikro

atau pihak ketiga yang juga terdampak covid-19 yang mengalami

pertumbuhan yang lamban akibat adanya pembatasan ekonomi dan bisnis.

Selain itu sumber kerentanan lain adalah likuiditas perbankan, segmentasi

likuiditas bersumber dari risiko penurunan dana pihak ketiga dan

penurunan arus kas atau cash in flow di masing-masing bank. Peningkatan

risiko yang dipicu memburuknya kualitas aset atau penurunan nilai aset

dan likuiditas dapat meluas dan mempengaruhi profitabillitas dari sisi

pendanaan, pendapatan maupun biaya. Rendahnya pertumbuhan kredit

berpengaruh pada pendapatan bunga bank. Sehingga dampak dari kondisi

ini bervariasi tergantung daya tahan masing-masing bank. Untuk

mengetahui pertumbuhan masing-masing bank dapat dilihat dari kinerja

keuangan bank itu sendiri melalui rasio keuangan.
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Rasio keuangan bank merupakan suatu gambaran mengenai

kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, baik bulanan, triwulan,

dan tahunan yang mencakup aspek penghimpunan dana maupun

penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal,

likuiditas, dan profitabilitas. Rasio keuangan bank dapat diukur

menngunakan analisis laporan keuanagan bank yang bersangkutan. Jadi

semakin baik rasio keuangan bank maka semakin baik pula tingkat

kesehatan bank begitupula sebaliknya. Semakin buruk rasio keuangan

menandakan tidak sehat suatu keuangan pada bank tersebut.

Analisis rasio keuangan yang dapat digunakan diantaranya adalah

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Menurut

penelitian yang dilakukan oleh Mujahidah Azzahroh, Raden Rustam

Hidayat dan Sri Sulasmiyati (2016) menunjukan perbedaan yang

signifikan antara bank umum Indonesia dan Malaysia terhadap indikator

profitabilitas pada rasio ROA, ROE, NIM, dan terdapat perbedaan yang

signifikan terhadap indikator solvabilitas pada rasio DER. Didukung

dengan penelitian Dinar Riftiasari, Sugiarti (2020) menunjukan perbedaan

yang signifikan pada rasio profitabilitas dalam ROA, Solvabilitas dalam

rasio CAR, dan likuiditas dalam rasio LDR pada Bank BCA Konvensional

dan BCA Syariah akibat dampak pandemi Covid-19. Penelitian terdahulu

Miftha Farild, Fauziah Bachtiar (2020) juga menunjukkan perbedaan

signifikan pada rasio profitabilitas dalam ROA dan ROE pada Bank BNI

Syariah sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19.
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Penelitian Novia Anggraeni (2019), pada rasio likuiditas FDR

tidak menunjukan perbedaan yang signifikan, rasio solvabilitas DER tidak

menunjukan perbedaan yang signifikan. Rasio profitabilitas ROA dan

ROE menunjukan perbedaan yang signifikan, antara bank syariah mandiri

dengan bank BRI syariah. . Penelitian ini juga didukung oleh beberapa

penelitian yang lain, diantaranya penelitian Putri Diesy Fitriyani (2020),

Rofiul Wahyudi (2020).

Dari deskripsi diatas terdapat ketidak konsistenan hasil yang

didapat dalam membandingkan rasio keuangan bank. Maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian kembali dengan menganalisis perbedaan rasio

keuangan pada Bank Umum. Sehingga peneliti mengambil judul :

“Analisis Komparatif Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio

Profitabilitas Pada Bank Umum Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Dengan Saat Adanya Pandemi Covid-19”.
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1.2 Ruang Lingkup

Adanya musibah pandemi Covid-19 mempengaruhi rasio keuangan pada

bank antara lain: Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio

Rentabilitas. Mengingat banyaknya rasio kinerja keuangan yang

dipengaruhi oleh pandemi covid-19 serta keterbatasan kemampuan penulis

maka dalam penelitian ini diberikan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada Bank Umum yang

terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diakses melalui

www.ojk.go.id.

2. Periode penelitian yang digunakan dalam periode triwulan yaitu mulai

tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

3. Rasio keuangan yang diteliti adalah Rasio Likuiditas, Rasio

Solvabilitas dan Rasio Profitabilitas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Adakah perbedaan Rasio Likuiditas pada Bank Umum sebelum adanya

Pandemi Covid-19 dengan saat adanya Pandemi Covid-19?

2. Adakah perbedaan Rasio Solvabilitas pada Bank Umum sebelum

adanya Pandemi Covid-19 dengan saat adanya Pandemi Covid-19?

3. Adakah perbedaan Rasio Profitabilitas pada Bank Umum sebelum

adanya Pandemi Covid-19 dengan saat adanya Pandemi Covid-19?

http://www.ojk.go.id
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan Rasio Likuiditas pada Bank

Umum sebelum adanya Pandemi Covid-19 dengan saat adanya

Pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui adanya perbedaan Rasio Solvabilitas Bank Umum

sebelum adanya Pandemi Covid-19 dengan saat adanya Pandemi

Covid-19.

3. Untuk mengetahui adanya perbedaan Rasio Profitabilitas Bank Umum

sebelum adanya Pandemi Covid-19 dengan saat adanya Pandemi

Covid-19.
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menembah pengetahuan penulis berkaitan

dengan menganalisa rasio keuangan suatu perusahaan khususnya pada

perbankan.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk

acuan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan

pemikiran dan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi bank

dalam mengelola rasio keuangannya.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan evaluasi

dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan investasi

dalam keadan pandemi Covid-19.
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