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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di dunia perekonomian peran Bank sangat besar dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan

yang berfungsi sebagai tempat penghimpunan dana dari masyarakat dan

peminjaman bagi masyarakat.Tahun ini Bank Indonesia mengeluarkan

aturan baru yang telah dipublikasikan.Peraturan itu telah banyak

mengalami perubahan  yang tidak jelas, hal ini menjadi penghambat

terutama pada pertumbuhan di sektor perbankan Indonesia. selain

menimbulkan keresahan yang tidak perlu bagi manejemen dan kendala

profitabilitas. peraturan ini juga telah mengurangi kapasitas dalam

memberikan pinjaman kepada masyarakat dan kelangkaan sumber daya

manusia dan persaingan antarbank juga merupakan hambatan bagi

pertumbuhan sektor perbankan (www.kompas.com).

Bahwasanya salah satu masalah yang dihadapi didalam perbankan

Indonesia sekarang ini adalah masalah tingkat kesehatan Bank,

kemungkinan hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang semakin

sulit apalagi di tambah dengan adanya regulasi baru tersebut. sehingga bisa

terjadi peningkatan resiko suatu Bank mengalami kesulitan keuangan, oleh

sebab itu diperlukan suatu perencanaan yang baik dan matang untuk

mendukung tingkat kesehatan suatu Bank.

http://www.kompas.com
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Kinerja keuangan merupakan hal yang terpenting di dalam

perusahaan. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan keberhasilan

perusahaan dalam mengelola sumber-sumber keuangan yang ada. Kinerja

keuangan juga dapat menunjukkan kualitas Bank melalui perhitungan rasio

keuangannya, Bank yang memiliki kinerja keuangan tidak sehat bukan

hanya membahayakan Bank itu sendiri tapi juga bisa merugikan pihak

lain. Jadi Kinerja suatu bank adalah gambaran kondisi keuangan Bank

pada suatu periode tertentu,baik menyangkut aspek perhimpunan maupun

penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal,

likuiditas dan profitabilitas Bank (Abdulah 2003:10).

Penilaian terhadap Kinerja suatu Bank tertentu dapat dilakukan

dengan menganalisis dan mengukur pada laporan keuangannya. Laporan

Keuangan Bank pada dasarnya berupa neraca dan laporan laba/rugi yaitu

neraca memberikan informasi kepada pihak diluar Bank misalnya Bank

sentral, masyarakat umum dan investor mengenai gambaran posisi

keuangannya sementara itu laporan laba/rugi memberikan gambaran

mengenai perkembangan usaha Bank yang bersangkutan.Dengan demikian

hasil dari penelitian tentang analisis dan pengukuran Kinerja Keuangan

perbankan sangat berguna bagi pihak Bank dalam mengetahui kelemahan-

kelemahan dari setiap kegiatan serta dapat digunakan untuk melakukan

perbaikan pengolahan dan mengidentifikasi perubahan pokok dan

perubahan tersebut. hasilnya tersebut dapat membantu mengintreprestasi
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berbagai hubungan dan kecenderungan  keberhasilan perbankan di masa

mendatang.

Berkaitan dengan penilaian suatu Bank berdasarkan peraturan

gubernur Bank Indonesia No:6/10/2004 mengenai tingkat kesehatan

perbankan adalah hasil kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh

terhadap kinerja suatu Bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif

terhadap faktor permodalan,asset,manejemen,earning,likuiditas dan

sensitifitas. Penilaian  tingkat Kinerja Keuangan Bank  merupakan salah

satu alat pengontrol kelangsungan hidup masyarakat. Penggunaan metode

CAMELS dapat diterapkan untuk mengetahui hasil Analisis Kinerja

Keuangan Bank, yaitu dengan cara menghitung nilai komponen-komponen

CAMELS tersebut kemudian dihitung nilai kreditnya, dan hasil dari

perhitungan nilai komponen tersebut dimaksukan dalam batasan – batasan

yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, dengan batasan tersebut hasil

Analisis Kinerja Keuangan Bank dalam kategori yang ditentukan

(Peraturan BI,2004).

Bank Mandiri adalah salah satu perbankan yang berkantor pusat di

Jakarta, dan merupakan Bank terbesar di Indonesia dalam hal, pinjaman,

dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 yang

merupakan gabungan dari 4 Bank dan memiliki asset tetinggi dalam

penyaluran kredit dari semua Bank yang dimiliki Indonesia. Pada maret

2012, penyaluran kredit mandiri Rp 327,2 triliun tumbuh 29,9% dibanding

periode yang sama sebelumnya, sedangkan margin bunga (NIM) turun dari
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5,08% menjadi 5,05%. alhasil pendapatan bunga hanya tumbuh 13,3%

menjadi 9,94% triliun.

Sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. setelah adanya peraturan dan

regulasi yang tidak jelas tentunya membuat dunia perbankan menjadi

berantakan  khususnya kegiatan dalam mengelola Keuangan Bank

tersebut. Hasil survey Bank Indonesia melalui kajian direktorat dan

pengaturan Bank Indonesia yang dikutip (kompas,senin 28/5/2012). Dari

hasil survey terhadap 71 Bank jumlah nasabah dengan deposito diatas 2

milyar hanya 3 persen dari total nasabah,namun mereka menguasai 62

persen total nominal deposito.Menurut survey itu 36 persen dari total

nasabah di 71 Bank tersebut mendapat imbal hasil hasil di atas suku bunga

penjaminan. Suku bunga istimewa itu menjadi fenomena laten karena 67

Bank telah memberikan suku bunga simpanan istimewa itu dalam waktu

yang cukup lama (www.kompas.com).

Bahkan 33 Bank memberikan suku bunga istiwewa hingga 200

basis poin di atas BI rate yakni 5,75 persen. institusi penghimpun dana

jangka panjang menurut BI mestinya berinvestasi pada instrument jangka

panjang seperti obligasi. Namun institusi  seperti perusahaan asuransi dan

dana pensiun itu juga menempatkan dananya pada deposito. Ketua Ikatan

Banker Indonesia (IBI) Zulkifli Zaini juga selaku direktur Bank Mandiri

yang dikonfimasi soal besaran suku bunga deposito yang dilontarkannya,

Bank juga memerlukan likuiditas dalam jumlah besar. apalagi ditengah
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ketatnya likuiditas, meskipun tingkat kebutuhan manusia berbeda-beda.

demikian juga pada aspek permodalan yang mencangkup semua perbankan

diindonesia. menurut Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution

mengatakan nanti Bank yang bermodal besar boleh menggarap semua lini

bisnis sementara, pergerakan Bank bermodal minim akan dibatasi.

Indonesia perlu alat kendali untuk menjaga perekonomiannya fokusnya

tetap bagaimana Bank sehat itu sah-sah saja ujarnya.

Berdasarkan fenomena diatas bahwa peraturan Bank Indonesia

yang menyebutkan ketidakjelasan peraturan yang dikeluarkan itu, dalam

mengelola dana dari masyarakat mengakibatkan kondisi keuangan dunia

perbankan tidak stabil dan mengakibatkan Bank harus meningkatkan

likuiditasnya serta hasil margin bunga (NIM) turun dari 5,08% menjadi

5,05% alhasil pendapatan bunga hanya tumbuh 13,3% menjadi 9,94%

triliun dapat diasumsikan jika likuiditas sedikit dan margin bunga kurang

dari 7% maka Bank dapat dikatakan tidak sesuai dengan standart

kesehatan yang diberikan Bank Indonesia. Dengan demikian peneliti

tertarik untuk meneliti dan menganalisis kembali Kinerja Keuangan pada

salah satu Bank yang beroperasi  di Indonesia yaitu dengan mengambil

judul Analisis Kinerja Keuangan Pada PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk periode 2009-2011.
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B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu

rumusan masalah sebagai berikut:”Bagaimana menganalisis Kinerja

Keuangan PT Bank Mandiri Tbk periode 2009-2011?

C. BATASAN MASALAH

Agar pokok pembahasan permasalahan ini lebih terfokus lagi,

maka peneliti memberi batasan pada perumusan masalah yang telah

dibuat, yaitu:

a. Alat yang digunakan untuk menganalisis Laporan Keuangan PT Bank

Mandiri yaitu dengan menggunakan  Metode CAMELS.

b. Data yang di Analisis Laporan Keuangan periode 2009-2011.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Kinerja Keuangan PT Bank Mandiri Tbk periode

3 tahun terakhir yaitu 2009-2011.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi manajemen Bank

Untuk menilai Kinerja manajemen Bank dalam mencapai target-

target yang telah ditetapkan. serta untuk menilai manajemen

dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dan

perkembangan operasional usahanya.
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b. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi

tentang Kinerja PT Bank Mandiri Tbk untuk mengambil

keputusan dalam berinvestasi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan tambahan

referensi yang bisa digunakan sebagai bahan wacana bagi

penelitian selanjutnya dengan penelitian yang sama.


