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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak (Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998) 

Pada hakekatnya bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kembali dalam bentuk pinjaman. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan 

zaman, bank telah berkembang sedemikian pesatnya tidak hanya di Indonesia, 

namun juga di seluruh dunia. Fungsi bank tidak lagi sebatas pada hal simpanan 

dan pinjaman. Bank juga berperan penting dalam perekonomian negara dengan 

memberikan kontribusi bagi dunia usaha dan bisnis. Tidak diragukan lagi bahwa 

bank turut menopang pilar-pilar perekonomian di Indonesia. Semakin 

berkembangnya suatu bank, pastinya diiringi oleh tantangan yang harus 

dihadapinya. Salah satu tantangan yang kerap kali menjadi permasalahan bagi 

bank yaitu kinerja keuangan. Kinerja bank yang berbeda-beda menunjukkan 

kemampuan bank yang berbeda pula antara satu bank dengan bank yang lain, 

dalam mengelola keuangannya. Hal ini dapat mempengaruhi keinginan 
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dengan alasan tingkat resikonya yang lebih kecil. Oleh karena itu, persaingan 

yang terjadi di antara bank semakin ketat dalam  upaya menarik para nasabahnya. 

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur 

kinerja suatu bank (Harahap, 2002). Kemampuan bank dalam memperoleh laba 

(profitabilitas) tercermin pada laporan keuangan bank. Ukuran profitabilitas pada 

industri perbankan yang digunakan pada umumnya adalah Return On Asset 

(ROA). Return On Asset  (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh earning dalam operasinya. Return on Asset (ROA) menggambarkan 

profitabilitas dari segi aset yang dimiliki bank. Apabila Return On Asset  (ROA) 

meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak 

akhirnya adalah profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Suad 

Husnan, 1998). 

Laporan keuangan perusahaan perbankan yang dipublikasikan 

merupakan salah satu sumber informasi yang sering digunakan oleh investor 

untuk mengambil keputusan. Berdasarkan angka-angka yang terdapat pada 

laporan keuangan, investor dapat mengetahui kinerja perusahaan selama periode 

laporan, membandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun 

laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten lain. 

Pada dasarnya laporan keuangan menyediakan informasi yang berguna 

dalam membuat keputusan bisnis, dimana laporan keuangan dapat menyediakan 

informasi yang berguna bagi investor untuk membuat keputusan yang rasional 

mengenai investasi. Laporan keuangan dapat menyediakan informasi yang 
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membantu investor untuk menentukan jumlah, waktu dan ketidakpastian 

mengenai penerimaan yang diharapkan seperti dividen dan capital gain. 

Laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai bagaimana 

pihak manajemen menggunakan sumberdaya perusahaan yang dipercayakan 

kepadanya. Melalui laporan keuangan akan dapat dinilai kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, struktur modal, distribusi aktiva, 

struktur pendapatan dan biaya perusahaan. Dalam hal ini manajemen tidak hanya 

bertanggungjawab atas pemeliharaan dan penjagaan sumberdaya perusahaan, 

tetapi juga atas penggunaan yang efisien serta dapat menghasilkan keuntungan. 

Publikasi laporan keuangan kepada publik merupakan salah satu 

konsekuensi bagi perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di bursa saham. 

Keterlambatan penerbitan laporan keuangan perusahaan go public akan sangat 

mempengaruhi investor. 

Motivasi perusahaan mencatatkan sahamnya di lantai bursa secara umum 

adalah untuk melakukan perluasan usaha, meningkatkan modal dasar perusahaan, 

memperbaiki struktur hutang dan kombinasi diantaranya. Guna menghadapi 

tingkat persaingan yang semakin tinggi, tuntutan nasabah yang meningkat dan 

pesatnya kemajuan teknologi informasi, maka pengelolaan bank secara efisien 

merupakan syarat mutlak untuk dapat terus bertahan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada perbankan yang ada di Indonesia. Dengan demikian penulis akan 

melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 

PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA BANK 

KONVENSIONAL DI INDONESIA PERIODE 2011-2013” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini 

bermaksud untuk menguji pengaruh Rasio profitabilitas terhadap return saham. 

Permasalahan yang akan di teliti adalah : 

Apakah pengaruh probabilitas (ROA) berpengaruh pada return saham 

Bank Konvensional yang terdaftar di BEI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh probabilitas (ROA) berpengaruh pada return 

saham pada Bank Konvensional yang terdaftar di BEI 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah : 

A.  Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

keterampilan dalam melakukan penganalisaan tentang kinerja keuangan 

perbankan. 
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B. Bagi Akademis / Lembaga 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan dan wawasan 

terhadap return saham perbankan dengan menggunakan rasio ROA dan 

memberikan pengetahuan perbankan khususnya mengenai pengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. 

C. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pertimbangan pada calon 

investor untuk mrenilai kelayakannya sehingga investasi yang dilakukan 

pada dunia perbankan memperoleh manfaat yang diinginkan. 

D.  Bagi Pihak Lainnya 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya 

dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi   

Untuk lebih mengarahkan penelitian penulis, penelitian ini dibagi 

menjadi sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Merupakan Bab yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan Bab yang berisi penelitian terdahulu serta uraian secara ringkas teori-

teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini 
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permasalahan yang diuraikan yaitu tentang profitabilitas Return On Asset (ROA), 

Return Saham, serta kerangka pikir, metode penelitian dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang berisi penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode 

dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, identifikasi variabel penelitian, definisi 

operasional variabel, serta teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data yang 

digunakan, analisis deskriptif dari masing-masing variabel yang digunakan serta 

pembahasan dari hasil analisis tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari analisis 

data, keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil 

penelitian 


