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Dalam kaitannya dengan pengelolaan assets dan liabilities, bank perlu melakukan pengelolaan 

dengan prinsip keseimbangan. Hal ini ditujukan untuk mencegah timbulnya kesenjangan dalam 

pengelolaan, karena sebagian besar komponen keuangan bank banyak dipengaruhi oleh bunga, 

baik untuk sisi assetsnya maupun sisi liabilitiesnya. Profit Sensitivity Analysis ditujukan bagi 

manajemen untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai pada 

periode-periode yang lalu. Dari hal tersebut permasalahan yang dapat dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana kemampuan manajemen Bank Mandiri Tbk dalam mengelola 

assets dan liabilitiesnya?”. 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank Mandiri Tbk dengan Judul “Profit Sensitivity 

Analysis Sebagai Alat Untuk Mengukur Kemampuan Manajemen Dalam Mengelola assets Dan 

Liabilities Pada Bank Mandiri Tbk”. Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang diperoleh 

dari pojok BEJ UMM dengan menggunakan teknik dokumentasi.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan manajemen dalam pengelolaan assets 

dan liabities serta sebagai sistem pengawasan dan mengevaluasi hasil kerja manajemen pada 

Bank Mandiri Tbk. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan kemampuan manajemen dalam 

mengelola assets dan liabilities yaitu dengan menggunakan Profit Sensitivity Analysis yang 

terdiri dari analisa Assets Manajement, Liabilities Manajement, dan Overall Management. 

Dalam hal penyelesaian masalah, pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

berdasarkan teori yang ada. Pendekatan tersebut dapat membantu manajemen bank dalam 

mengambil keputusan mengenai pengelolaan assets dan liabilitiesnya, sudah tentu harus 

menyesuaikan dengan faktor intern dan ekstern yang ada. 

Hasil perhitungan dengan Profit Sensitivity Analysis adalah prestasi pada Bank Mandiri Tbk 

secara umum mengalami penurunan pada tahun 2003 dan 2004 dibandingkan tahun 2002, 

walaupun tidak begitu besar. Hal ini dapat diketahui dari hasil penilaian performa menurut ROE, 

dimana hasil ROE menurun pada tahun 2003 dan 2004 dan mencapai tingkat di bawah rata-rata. 

Dalam pengelolaan assets Bank Mandiri juga belum efisien , hal ini bisa dilihat dari hasil 

perhitungan RTA yang cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi bila dilihat dari tingkat 

profitabitas secara netto sudah cukup baik meskipun masih perlu peningkatan, agar dapat 

mengimbangi biaya bunga yang ada, dan bisa tetap bersaing dengan bank-bank lain yang sejenis. 

Hal ini bisa dilihat dari laporan laba rugi, dimana laba perusahan yang dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa Bank Mandiri Tbk agar 

lebih meningkatkan intensitas pengelolaan pada sisi liabilities guna menekan timbulnya gap 

antara sisi assets dan liabilities.  

 


