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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kinerja keuangan perusahaan adalah sesuatu yang dicapai/prestasi 

yang diperlihatkan mengenai keadaan keuangan oleh organisasi berbadan 

hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Kinerja perusahaan dapat 

diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik. Laporan 

keuangan berupa neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal yang 

secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi 

keuangan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan oleh 

manajemen, pemegang saham, pemerintah dan pihak lain yang 

berkepentingan. Mendeteksi kinerja keuangan perusahaan berguna untuk 

mengidentifikasi kondisi perusahaan. 

 Terdapat 4 metode yang digunakan dalam mengukur kinerja 

keuangan perusahaan selama ini, antara lain : Metode Rasio Keuangan, 

merupakan alat yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan yang 

menekankan operasi keuangan, Metode Economic Value Added (EVA), 

digunakan dalam menilai kinerja perusahaan yang memfokuskan pada 

penerapan nilai, dan hanya bisa menilai proses dalam periode 1 tahun, 

Metode Balanced Scorecard (BSC), merupakan  alat untuk mengukur 

kinerja perusahaan dengan menyeimbangkan faktor-faktor keuangan dan 

non keuangan dari suatu perusahaan, Metode Radar merupakan alat untuk 

menilai kinerja pada perusahaan yang merupakan modifikasi atau 
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penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya, Namun untuk menilai 

perbankan metode yang digunakan adalah metode CAMELS. 

 Bank Indonesia menilai tingkat kesehatan bank dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh 

terhadap kondisi suatu bank. Metode atau cara penilaian tersebut 

kemudian dikenal dengan metode CAMELS. Analisis CAMELS 

digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank 

umum di Indonesia. CAMELS merupakan kepanjangan dari Capital (C), 

Asset Quality (A), Management (M), Earning (E), Liability atau Liquidity 

(L), dan Sensitivity to Market Risk (S). Analisis CAMELS diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian 

tingkat kesehatan bank umum.  

 Penilaian permodalan(Capital) merupakan penilaian terhadap 

kecukupan modal bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan 

mengantisipasi eksposur risiko di masa datang. Penilaian kualitas aset 

(Assets quality) merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan 

kecukupan manajemen risiko kredit. Penilaian manajemen (Management) 

merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus Bank 

untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko, dan 

kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada 

Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Penilaian rentabilitas 

(Rentabilities) merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan 

rentabilitas Bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan. 
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Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan Bank untuk 

memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen 

risiko likuiditas. Penilaian Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivities 

to market risk) merupakan penilaian terhadap kemampuan modal Bank 

untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan 

kecukupan manajemen risiko pasar.   

Krisis keuangan di Asia yang terjadi pada dasarnya bersumber dari 

kelemahan kualitas sistem keuangan di Asia. Reformasi keuangan yang 

terjadi pada awal tahun 1980an ternyata hanya memberikan peningkatan 

kuantitas lembaga-lembaga keuangan dan kuantitas aliran modal yang 

masuk ke suatu negara. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia, 

khususnya dikaitkan dengan liberalisasi perbankan yang berawal pada 

tahun 1988 yang merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya sistem 

keuangan, khususnya perbankan. Terjadinya gejolak di pasar uang, pasar 

valas dan pasar modal serta meningkatnya ketidakpastian (uncertainty) 

dapat mengakibatkan semakin memburuknya adverse selection dan moral 

hazard yang pada gilirannya mengakibatkan runtuhnya kestabilan sektor 

keuangan. 

Secara keseluruhan, akibat dari krisis yang semakin mendalam 

telah memperburuk tidak saja aspek likuiditas perbankan, tetapi juga aspek 

solvabilitas dan rentabilitasnya mengingat perbankan merupakan market 

dominan dalam industri keuangan di Indonesia, maka secara sistematis 

sektor keuangan juga mengalami kelumpuhan. Krisis keuangan dan 
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perbankan tersebut telah menyedot keuangan negara yang mencapai selatar 

50% dari PDB Indonesia, sehingga dapat dikategorikan terbesar dalam 

sejarah krisis keuangan. 

Kasus di Indonesia, gejolak nilai tukar negara-negara regional 

memiliki pengaruh paling utama yang menyebabkan terjadinya krisis yang 

berkepanjangan. Disamping sebagai dampak dari bergejolaknya nilai 

rupiah, sektor perbankan mengalami krisis yang sangat mendalam karena 

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Hal 

tersebut semakin diperberat oleh lemahnya kondisi internal sektor 

perbankan, terutama sebagai dampak dari konsentrasi kredit yang 

berlebihan, lemahnya manajemen bank, moral hazard yang timbul akibat 

mekanisme exit yang belum tegas serta belum efektifnya pengawasan yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia. 

 Krisis ekonomi global berdampak negatif terhadap perbankan 

konvensional Indonesia karena bank konvensional Indonesia memiliki 

tingkat integritas yang tinggi dengan sistem keuangan global. Selain itu, 

bank konvensional sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan tingkat 

suku bunga. Hal ini dapat dilihat pada Oktober 2008 tiga bank 

konvensional yaitu PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank BNI Tbk., dan PT 

Bank Rakyat Indonesia Tbk meminta bantuan likuiditas dari Pemerintah 

(Humas Bank Indonesia, 2010:8). 

Industri perbankan terus mengalami perkembangan sepanjang 

beberapa dekade terakhir ini. Dunia perbankan dihadapkan kepada 
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kenyataan-kenyataan baru yang membawa pemikiran-pemikiran dan 

pendekatan baru. Kenyataan yang paling menonjol antara lain adalah 

makin sengitnya persaingan antar industri perbankan maupun industri 

keuangan lainnya, dan kesadaran nasabah makin meningkat atas adanya 

pilihan berbagai macam layanan yang paling tepat memenuhi keuangan 

yang dapat dihubunginya. Dalam penelitian ini, penulis membandingkan 

kinerja PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dengan Bank Jatim, Tbk. 

Penulis meneliti PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank 

Jatim, Tbk dikarenakan adanya kerjasama antara pihak bank dengan pihak 

Universitas Muhammadiyah Malang. Hal tersebut memudahkan penulis 

dalam proses analisis data dari kedua bank tersebut.                

BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, 

merupakan bank pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan 

didirikan pada tahun 1946. Pada akhir tahun 2011, Pemerintah Republik 

Indonesia memegang 60% saham BNI, sementara 40% saham selebihnya 

dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, 

domestik dan asing. 

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan 

total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Total aset yang 

dimiliki oleh BNI saat ini senilai Rp 299,1 triliun dan lebih dari 23.639 

karyawan pada akhir tahun 2011, BNI mengoperasikan jaringan pelayanan 

yang luas mencakup 1.364 outlet domestik dan 5 cabang luar negeri di 

New York, London, Tokyo, Hong Kong dan Singapura, 6.227 unit ATM 
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milik sendiri, serta fasilitas Internet banking dan SMS banking yang 

memberikan kemudahan akses bagi nasabah. 

 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan 

sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di 

Surabaya. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) 

memperoleh peringkat pertama pada Indonesian Banking Award tahun 

2012 dengan kategori BPD Beraset di Atas Rp 10 Triliun. Bank yang baru 

saja melepas 20% kepemilikan sahamnya dalam penawaran umum perdana 

(initial public offering/IPO) ini, pada tahun 2011 memiliki total aset 

mencapai Rp 24,84 triliun, tumbuh sebesar 24,32% dibandingkan akhir 

2010 yang tercatat Rp 19,98 triliun, sementara laba bersih mencapai  

Rp 860,233 miliar. Bank Jatim berhasil mengalahkan PT Bank Bali yang 

berada di peringkat kedua dan PT Bank Papua yang berada di peringkat 

ketiga. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui 

kinerja keuangan bank konvensional. Dengan demikian penulis melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Kinerja Keuangan pada Perbankan 

Konvensional (Studi pada Bank Negara Indonesia, Tbk dan Bank 

Jatim,Tbk)” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kinerja keuangan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan 

PT. Bank Jatim, Tbk ? 

2. Bank manakah yang memiliki kinerja keuangan yang lebih sehat 

antara PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Jatim, Tbk ? 

C. Batasan Masalah   

Untuk mengarahkan dalam penelitian ini, maka pembatasan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Kinerja bank yang dianalisis dibatasi pada data laporan keuangan 

2010, 2011 dan 2012.   

2. Aspek kinerja keuangan yang dianalisis berdasarkan CAMELS Rating  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Bank Negara Indonesia, 

Tbk dan PT. Bank Jatim, Tbk periode 2010-2012  

b. Untuk mengetahui kinerja keuangan bank yang lebih sehat antara 

PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Jatim, Tbk  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Bank 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di masa yang 
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akan datang. 

b. Bagi investor dan calon investor 

Bagi investor berguna untuk informasi besarnya bagian 

yang diterima dan bagi calon investor sebagai pengetahuan tentang 

kinerja keuangan bank yang dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan referensi, tambahan wawasan serta 

pengetahuan dalam penelitian selanjutnya. 

 


