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ABSTRAK 

Perkembangan sistem Perbankan yang semakin pesat dan semakin pentingnya informasi maka 

tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesehatan bank memerlukan informasi dalam 

bentuk analisis laporan keuangan. Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, 

analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai 

prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang. Dimana analisis keuangan dapat 

membantu sektor perbankan untuk mengambil keputusan. 

Demikian kinerja bank itu sendiri Untuk memungkinkan diperolehnya pedoman yang lebih jelas 

maka dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank telah ditetapkan beberapa komponen yang 

dinilai cukup penting atau strategis untuk dapat dikuantifikasikan. Dengan demikian setelah itu 

harus pula dianalisis dan diuji dengan menggunakan komponen-komponen lain dalam rangka 

mendapatkan gambaran yang sebenamya tentang kondisi dan perkembangan bank yang 

bersangkutan. 

Penelitian ini dilakukan pada pojok BEJ Universitas Muhammadiyah Malang dengan obyek 

penelitian pada PT. Bank Mandiri (Persero) dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dan data 

yang digunakanadalah data sekunder yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dimana peneliti 

berusaha menggambarkan kondisi kinerja keuangan pada PT. Bank Mandiri (Persero) dan PT. 

Bank Negara Indonesia (Persero). 

Analisis CAR PT. Bank Mandiri (Persero) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 

mempunyai nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero). Analisis management risk, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 dan 2006 Bank 

BNI mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada Bank Mandiri, sedangkan pada tahun 2007 

Bank BNI mempunyai nilai yang lebih rendah dari pada Bank Mandiri. Analisis return on 

assetnya maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 dan 2006 Bank BNI mempunyai nilai yang 

lebih tinggi daripada Bank Mandiri, sedangkan pada tahun 2007 Bank BNI mempunyai nilai 

yang lebih rendah dari pada Bank Mandiri. Dilihat dari nilai BOPO, maka dapat diketahui bahwa 

bank BNI dari tahun 2005 dan 2006 mempunyai nilai yang lebih rendah jika dibandingkan denga 

Bank Mandiri.  

PT. Bank Mandiri (Persero) tetap mempertahankan nilai CAR karena semakin besar nilai yang 

dimiliki oleh bank maka semakin besar pula modal yang dimiliki. PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) meningkatkan nilai CAR karena semakin besar nilai yang dimiliki oleh bank maka 

semakin besar pula modal yang dimiliki 

 

 



 

ABSTRACT 

Growth bank system that much fast and impormation much important so purpose that research to 

know layer bank healty need information financial report Analysis, financial ratio analysis , 

weakness ang strong analysis. That help last value management and future prospec. Where 

financial analysis can help to get solution. 

Working bank self meybe been get orientation that clear so method value healty bank layer was 

fixed many component was vallue important strategy can be kuantificated. After that was 

evaluated make component to discrip thruth condition and growth the bank. 

The research do in BEJ of Muhammadiyah University of Malang with research objek PT. 

Mandiri Bank (persero) and PT. Negara Indonesia Bank (Persero). Data was used secunder data 

for example balance, cash report, financial report. That research is kuantitatif discrip. 

CAR analysis PT. Mandiri Bank (persero) in 2005 to 2007 have value higher than PT. Negara 

Indonesia Bank (Persero). Management risk analysis PT. Negara Indonesia Bank (Persero) in 

2005 to 2006 have value higher than PT. Mandiri Bank (persero), exactly in 2007 PT. Mandiri 

Bank (persero) have value higher than PT. Negara Indonesia Bank (Persero). Return on asset 

analysis in 2005 to 2006. PT. Negara Indonesia Bank (Persero) have value higher than PT. 

Mandiri Bank (persero). exactly in 2007 PT. Mandiri Bank (persero) have value higher than PT. 

Negara Indonesia Bank (Persero). BOPO value can know PT. Negara Indonesia Bank (Persero) 

have value higher than PT. Mandiri Bank (persero). 

PT. Mandiri Bank (persero) still stand CAR value because much have big value so have big 

capital. PT. Negara Indonesia Bank (Persero) layer CAR value cause if have Big car value so 

have big capital too.  

 


