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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting 

peranannya dalam sebuah kegiatan ekonomi, perdagangan karena melalui 

kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank, maka dapat 

melayani berbagai kebutuhan sektor ekonomi dan perdagangan. Sehingga bisa 

dikatakan bahwa bank terutama bank umum merupakan inti dari sistem setiap 

negara. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman  dalam 

melakukan berbagai macam aktivitas keuangan, antara lain aktivitas penyimpanan 

dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari daerah 

satu ke daerah yang lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. 

Bank menurut Ismail (2013, hlm. 1) adalah salah satu lembaga yang mempunyai 

peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, 

bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan 

perekonomian negara tersebut. Selain itu bank sebagai lembaga yang berperan 

sebagai perantara keuangan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 

pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran.  

Bank memiliki kegiatan operasi seperti halnya perusahaan-perusahaan yang 

lain. Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber, 

seperti dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari 

masyarakat dan dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Kasmir (2012, hlm. 

65) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank 

adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Dana 

yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari setoran pemegang saham, 

cadangan-cadangan bank dan laba yang belum dibagikan. Dana yang berasal dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, 

sedangkan dana yang bersumber dari lembaga lainnya seperti pinjaman antarbank, 

pinjaman dari bank luar negeri. Menurut Kasmir (2012, hlm. 67) sumber dana 

yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 
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operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai 

operasinya dari sumber tersebut.  

Dalam menjalankan aktivitas usahanya bank mengandalkan kepercayaan 

masyarakat, karena dana masyarakat dititipkan kepada Bank baik dalam bentuk 

tabungan, deposito, maupun investasi lainnya. Bank terbagi menjadi dua macam 

yaitu bank swasta dan bank milik pemerintah atau sering disebut bank Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya 

dimiliki oleh Negara melalui persyaratan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Negara yang dipisahkan. Perusahaan atau perbankan di BUMN 

memiliki saham, yang kepemilikan saham terbesarnya dimiliki oleh pemerintah 

atau Negara. Perusahaan perbankan yang ada di Indonesia meliputi Bank persero, 

Bank umum swasta nasional devisa, Bank umum swasta nasional non devisa, 

Bank pembangunan daerah, Bank asing. Bank yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah bank BUMN.  

Bank BUMN juga merupakan bank yang mengelola asset-aset negara. Hal 

tersebut dapat dilihat dari kepemilikan saham yang menunjukkan jumlah saham 

yang dimiliki lebih besar dari yang dmiliki oleh masyarakat. Selain itu Bank 

BUMN yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN dan Bank Mandiri 

memiliki laba yang cukup besar dibandingkan dengan bank swasta. Mengingat 

begitu pentingnya peranan perbankan di Indonesia, maka pihak bank perlu 

meningkatkan kinerjanya agar terciptanya perbankan yang sehat dan efisien. 

Terlihat dalam grafik 1.1 menunjukkan nilai laba pada Bank BUMN dan Bank 

swasta periode 2012-2014. Bank BRI menunjukan laba yang tertinggi 

dibandingkan bank yang lainnya. Bank tersebut merupakan Bank BUMN.  
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      Sumber: Data diolah 

Grafik 1.1 

Laba Bank BUMN dan Bank Swasta 

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa laba Bank BUMN memperoleh laba tertinggi 

seperti pada Bank BRI dan Bank Mandiri. Berdasarkan catatan Bisnis.com, PT 

Bank Rakyat Indonesia Tbk memperoleh laba terbesar di antara tiga bank BUMN 

lainnya. Laba yang diperoleh BRI sepanjang tahun lalu mencapai Rp24,2 triliun 

atau tumbuh sebesar 13,5% dari tahun 2013 yang senilai Rp21,3 triliun (1 Maret 

2015, www.finansial.bisnis.com).  

Berdasarkan berita di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis laba 

bersih di Bank BUMN. Dikarenakan Bank BRI selalu menduduki laba bersih 

yang selalu meningkat. Salah satu informasi penting untuk menilai perusahaan 

adalah laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-

keputusan ekonomi.  

Dalam laporan keuangan Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN dan Bank Mandiri 

dapat diketahui bahwa secara umum arus kas bank BUMN dalam keadaan baik, 

hal ini terlihat dari kondisi kas besih pada akhir periode bernilai positif yang 

artinya bahwa Bank BUMN selama 8 periode tersebut mendapatkan laba. 

Walaupun secara umum dikatakan baik, kas bersih yang dihasilkan (digunakan) 
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pada aktivitas operasi bernilai negatif. Terutama di akhir periode yaitu tahun 2014 

pada Bank BNI dan Bank BTN. 

Laporan keuangan merupakan pertanggung jawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan keseluruhan informasi mengenai 

aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan 

kerugian serta arus kas. Salah satu parameter kinerja perusahaan yang menjadi 

perhatian utama investor dan kreditor adalah arus kas. Ketika dihadapkan pada 

ukuran kinerja perusahaan tersebut, investor harus merasa yakin bahwa ukuran 

kinerja yang menjadi perhatian mereka adalah yang mampu secara baik 

menggambarkan kondisi perusahaan. Laporan arus kas memberikan informasi 

yang berguna tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan.  

Laporan arus kas bermanfaat secara internal bagi manajemen dan secara 

eksternal bagi para pemodal dan kreditor. Data arus kas ini seringkali digunakan 

oleh investor untuk menganalisa investasi. Dengan melihat data arus kas maka 

investor akan dapat mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan atau bank 

dalam menghasilkan kas. Arus kas bank dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk 

yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas 

dari aktivitas pendanaan. Menurut PSAK No. 2 tahun 2015, arus kas dari aktivitas 

operasi adalah jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan 

indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru 

tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Menurut Subramanyam 

(2012, hlm. 17) arus kas operasi menjadi penguji yang efektif atas laba bersih, 

namun bukan pengganti laba bersih. Berdasarkan laporan keuangan dari masing-

masing Bank BUMN periode 2007-2014 arus kas yang diperoleh sebagai berikut: 
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        Sumber: Data diolah 

Gambar 1.2 

Grafik Arus Kas Operasi Bank BUMN 

Berdasarkan grafik di atas maka masing-masing Bank BUMN melaporkan 

arus kas operasi yang fluktuatif. Arus kas operasi yang ditunjukkan Bank BNI di 

tahun 2008 mengalami penurunan sebesar Rp (12.340) miliar, naik lagi di tahun 

2009 sebesar Rp 4.697 miliar namun mengalami penurunan kembali di tahun 

2010 sebesar Rp (14.173) miliar dan di tahun 2011 mengalami kenaikan kembali. 

Di tahun 2012 mengalami prnurunan kembali tetapi penurunan pada tahun ini 

tidak negatif. Kemudian di tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan negatif.   

Berbeda dengan Bank Mandiri yang mengalami penurunan pada tahun 

2008 dan di tahun 2009 sampai 2011 mengalami kenaikan terus menerus. Di 

tahun 2012 mengalami penurunan dan tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami 

kenaikan.  Skousen (2009, hlm. 304) menyatakan bahwa arus kas operasi yang 

mengalami negatif karena perusahaan menggunakan sebagian investasi atau 

penarikan pinjaman modal untuk membiayai operasional. Kegiatan ini tidak boleh 

dibiarkan berlarut-larut atau yang disebabkan oleh penerimaan kas dari masing-

masing kegiatan lebih kecil dari pengeluaran kas sehingga dalam jangka waktu 

panjang cadangan kas akan habis. 

Setiap perusahaan atau bank atau lembaga yang sudah berjalan maka akan 

menghasilkan keuntungan atau laba apabila pendapatan lebih besar daripada 
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beban. Dari tahun ke tahun pasti akan mengalami peningkatan atau penurunan 

laba. Lebih baik ketika laba selalu menaik. Rasio pertumbuhan adalah rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam persaingan dengan perusahaan lain pada 

industri yang sama. Kasmir, (2011, hlm. 114) menyatakan bahwa rasio 

pertumbuhan adalah pengukuran seberapa jauh perusahaan menempatkan diri 

dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri 

yang sama, rasio pertumbuhan ini ditentukan dengan membagi jumlah tahun 

bersangkutan dengan jumlah pada tahun dasar, dimana tahun-tahun dasar 

dianggap sebagai 100%. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pertumbuhan laba adalah perubahan persentase kenaikan laba yang 

diperoleh perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber: Data diolah 

Gambar 1.3 

Grafik Pertumbuhan Laba Bank BUMN 

Berdasarkan grafik di atas masing-masing Bank BUMN melaporkan 

pertumbuhan laba yang fluktuatif.  Pertumbuhan laba, normalnya pertumbuhan 

laba yang meningkat syabil artinya pertumbuhan laba itu baik, sedangkan fakta di 

grafik fluktuatif. Pertumbuhan laba pada Bank BTN dari tahun 2007-2009 

mengalami kenaikan, namun di tahun 2010 mengalami penurunan dan di tahun 

2011-2013 mengalami kenaikan sedangkan di tahun 2014 mengalami penurunan 

kembali. Pertumbuhan laba pada Bank BTN stabil tetapi apabila dibandingkan 

dengan Bank BUMN yang lainnya, hanya Bank BTN yang mengalami 

pertumbuhan laba yang melambat.  
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Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan diatas yang memaparkan laba bersih 

Bank BUMN di Indonesia tahun 2007 – 2014 menunjukkan nilai yang fluktuatif. 

Dimana, semua Bank BUMN setiap tahunnya mengalami pertumbuhan laba yang 

terus meninggkat. Kemampuan menghasilkan laba yang maksimal pada suatu 

bank sangat penting. Laba adalah pendapatan bersih yang dilihat dari selisih 

antara pendapatan total perusahaan dengan biaya totalnya. Besarnya laba dapat 

dilihat dari laporan laba rugi suatu bank yang menunjukkan sumber dari mana 

penghasilan diperoleh serta beban yang dikeluarkan sebagai beban bank tersebut. 

Bank akan memperoleh keuntungan apabila penghasilan yang diperoleh lebih 

besar dari beban yang dikeluarkan dan dikatakan rugi apabila sebaliknya. Menurut 

Sutarti dan Sulaeman (2011, hlm. 2) menyatakan bahwa semakin besar laba suatu 

perusahaan semakin besar pula anggapan bahwa perusahaan telah memperoleh 

kesuksesan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.  

Biaya operasional adalah biaya yang timbul dari kegiatan operasional 

perusahaan. Dalam penelitian Setiawan dan Winarsih (2011) memiliki hasil biaya 

operasional mempengaruhi pertumbuhan laba. Biaya operasional secara tidak 

langsung akan mempengaruhi arus kas operasi, karena biaya operasi akan 

mengurangi pemasukan dari kas pengeluaran operasi. Berarti secara tidak 

langsung penelitian ini mengatakan arus kas operasi memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan laba.  Dalam penelitian Sutarti dan Sulaeman (2011) Pengaruh Arus 

Kas Operasi Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan memberikan hasil analisa 

yang dapat ditarik kesimpulan PT Indofood Sukes Makmur Tbk menyatakan 

bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, sedangkan 

PT Unilever Indonesia Tbk menyatakan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap laba bersih. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Arus Kas Operasional  terhadap Pertumbuhan 

Laba (Studi pada Bank BUMN go public di Indonesia periode 2007-2014).” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah berdasarkan fenomena 

yang ada, maka pada penelitian penulis ini dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran arus kas operasi pada Bank BUMN.  
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2. Bagaimana gambaran pertumbuhan laba pada Bank BUMN. 

3. Bagaimana pengaruh arus kas operasi terhadap pertumbuhan laba Bank 

BUMN.  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa mengenai pengaruh arus 

kas operasional terhadap.pertumbuhan laba. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Gambaran arus kas operasi pada Bank BUMN. 

2. Gambaran pertumbuhan laba pada Bank BUMN.  

3. Pengaruh arus kas operasi terhadap pertumbuhan laba Bank BUMN.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

a. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang 

berkaitan dengan arus kas operasi dan pertumbuhan laba. 

b. Dapat memberikan referensi pengembangan teori untuk peneliti 

selanjutnya dalam menguji pengaruh arus kas operasional terhadap 

pertumbuhan laba. 

2. Manfaat Praktis 

Terutama bagi pihak bank BUMN, dengan tersusunnya penelitian ini semoga 

dapat digunakan sebagai bahan kebijakan dalam pelaksanaan  arus kas operasi dan 

pertumbuhan laba. 


