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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan yang ingin dicapai Masyarakat Ekonomi Asean adalah aliran 

bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih 

besar. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 6/2014, tentang peningkatan daya 

saing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, pemerintah Indonesia sudah 

menyiapkan pengembangan sektor industri perbankan, agar bisa bersaing dalam 

pasar bebas ASEAN. Perbankan yang memiliki fungsi sebagai lembaga 

intermediasi diharapkan mampu menyediakan kredit kepada sektor-sektor 

produktif dengan suku bunga yang bersaing (Repi dkk, 2016). 

Sesuai dengan berita dari www.liputan6.com, pada tanggal 4 Juni 2017, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Sentral Filipina atau Banco Sentral ng 

Philipine (BSP) sepakat menjajaki kerja sama dengan menandatangani Letter of 

Intent Framework (ABIF). Memiliki kemiripian kondisi sosio-ekonomi dengan 

tren pertumbuhan ekonomi yang tercepat di antara negara ASEAN lima lainnya. 

Saat ini Indonesia dan Filipina memiliki penduduk yang mayoritas berada di umur 

produktif. Selain itu, sektor perbankan Indonesia dan Filipina dinilai memiliki 

beberapa kemiripan indikator keuangan, di antaranya rasio kredit domestik 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran 33,8 persen dan 43,6 persen di 

tahun 2016 dengan didukung oleh permodalan yang kuat. 

http://www.liputan6.com/


2 

 

 

 

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. 

Dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan lembaga perantara keuangan antara 

masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana untuk 

berbagai tujuan atau financial intermediary. Selain menjalankan fungsinya, 

perbankan juga harus menjalankan aktivitas yang menunjang tujuan perusahaan 

demi keberlangsungan perusahaan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu 

berkaitan dengan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

mengelola sumber daya yang dimilki, hal tersebut dapat dilihat dari laporan 

keuangan perusahaan dalam setiap periode. Kondisi keuangan yang baik diharap 

mampu menarik minat investor terhadap perusahaan. “Peningkatan nilai 

perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga saham di pasar” (Wicaksana 

dkk, 2018). Price to Book Value (PBV) merupakan salah satu rasio pengukuran 

nilai perusahaan. PBV menunjukan kemampuan perusahaan menciptakan nilai 

perusahaan dalam bentuk harga saham yang tinggi dengan memanfaatkan modal 

yang tersedia. Semakin tinggi PBV berarti perusahaan mampu memanfaatkan 

modal yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, sehingga saham 

perusahaan memiliki nilai yang tinggi karena memiliki peminat yang tinggi. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan antara lain 

yang pertama yaitu Debt to Equity Ratio (DER), merupakan ratio mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mengembalikan biaya hutang melalui modal 
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sendiri yang dimilikinya yang diukur melalui total hutang dan total modal (equity) 

(Halimah dan Komariah, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan Murni dan 

Sabijono (2018), Wicaksana dkk (2018), dan Samosir (2017) menyatakan bahwa 

DER memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Suranto dkk (2017) dan Putra dan Lestari 

(2016) yang menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi PBV yaitu Non 

Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam menutupi risiko kegagalan pengembalian kredit oleh 

debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula 

risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Rasio ini membandingkan total 

kredit yang bermasalah termasuk kredit kurang lancar, diragukan dan macet 

terhadap total kredit. Ketentuan Bank Indonesia (BI) ialah bahwa bank harus 

menjaga NPL dibawah 5% (Halimah dan Komariah, 2017). Penelitian yang 

dilakukan oleh Murni dan Sabijono (2018), Suranto dkk (2017) menyatakan 

bahwa NPL  berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Halimah dan Komariah (2017), Repi dkk (2016) 

menghasilkan NPL tidak berpengauh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi PBV yaitu Loan to Deposit 

Ratio (LDR), rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit 

yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri 

yang digunakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Repi dkk (2016) dan 
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Halimah dan Komariah (2017), LDR mempengaruhi terhadap nilai perusahaan 

secara signifikan. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Murni dan 

Sabijono (2018) yang mana menghasilkan LDR tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi PBV yaitu Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio BOPO digunakan 

untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasinya. Efisiensi operasi dilakukan oleh bank dalam rangka untuk 

mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha 

pokok bank, dilakukan dengan benar (sesuai dengan harapan pihak manajemen 

dan pemegang saham) serta digunakan untuk menunjukan apakah bank telah 

menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarningsih (2014) mendapatkan hasil BOPO 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Tetapi penelitian lain yang 

dilakukan oleh Halimah dan Komariah (2017) menyatakan bahwa BOPO tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Terbukanya kerjasama dalam bidang perbankan antara Indonesia dan 

Filipina serta adanya hasil penelitian yang berbeda dari setiap peneliti terdahulu, 

maka berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengangkat judul 

“Pengaruh DER, NPL, LDR, dan BOPO Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di 

Indonesia dan Filipina”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah DER memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan di Indonesia? 

2. Apakah NPL memilki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan di Indonesia? 

3. Apakah LDR memilki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan di Indonesia? 

4. Apakah BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan di Indonesia? 

5. Apakah DER memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan di Filipina? 

6. Apakah NPL memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan di Filipina? 

7. Apakah LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan di Filipina? 

8. Apakah BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan di Filipina  

9. Apakah ada perbedaan pengaruh DER terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia dan Filipina? 

10. Apakah ada perbedaan pengaruh NPL terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia dan Filipina? 

11. Apakah ada perbedaan pengaruh LDR terhadap nilai perusahaan 

perbankan Indonesia dan Filipina? 
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12. Apakah ada perbedaan pengaruh BOPO terhadap nilai perusahaan 

perbankan Indonesia dan Filipina? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui signifikansi pengaruh dari DER terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia. 

2. Mengetahui signifikansi pengaruh dari NPL terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia. 

3. Mengetahui signifikansi pengaruh dari LDR terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia. 

4. Mengetahui signifikansi pengaruh dari BOPO terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia. 

5. Mengetahui signifikansi pengaruh dari DER terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Filipina. 

6. Mengetahui signifikansi pengaruh dari NPL terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Filipina. 

7. Mengetahui signifikansi pengaruh dari LDR terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Filipina. 

8. Mengetahui signifikansi pengaruh dari BOPO terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Filipina. 

9. Mengetahui perbedaan pengaruh dari DER terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia dan Filipina. 
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10. Mengetahui perbedaan pengaruh dari NPL terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia dan Filipina. 

11. Mengetahui perbedaan pengaruh dari LDR terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia dan Filipina. 

12. Mengetahui perbedaan pengaruh dari BOPO terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia dan Filipina. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak antara lain: 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan 

untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan dalam mengevaluasi risiko. 

Selain itu dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebajikan finansial untuk 

meningkatkan profitabilitas perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan nilai 

perusahaan. 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi input informasi terkait dengan 

pengambilan keputasan di dalam investasi. 

c. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ga,baran mengenai 

pengaruh rasio keuangan terhadap nilai keuangan. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pembukaan dari skripsi yang terdiri dari latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan topik yang diperoleh 

dari penelitian kepustakaan. Dalam bab ini, menjelaskan tentang penelitian 

terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran subjek penelitian, analaisis data 

yang terdiri dari uji regresi linear berganda, uji T, serta pembahasan yang 

mengarah pada perumusan masalah dan hipotesis penelitian. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi mengenai subyek penelitian dan analisis data yang menjelaskan 

secara garis besar mengenai gambaran penelitian yang akan dianalisis. Bab ini 

memiliki tiga sub bab yaitu, gambaran subyek penelitian, analisis data, dan 

pembahasan dari hasil tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesipulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian yang dilakukan, dan saran bagi pihak yang terkait.  


