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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kinerja merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan efektifitas dan 

efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Penilaian kinerja 

dimaksudkan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi. Karena bank yang besar dan 

sehat merupakan dambaan bagi para investor juga bagi para masyarakat.   

Dengan adanya kinerja maka perusahaan dapat mengetahui gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga 

dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber 

daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 

pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana 

dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  Manfaat dari 

penilaian kinerja antara lain sebagai tolak ukur prestasi yang dicapai suatu organisasi 

hingga menjadi strategi yang akan di lakukan perusahaan dimasa yang akan datang.   

Pada perkembangan dunia perbankan saat ini yang semakin ramai akan tingginya 

persaingan antara bank yang satu dengan bank yang lainnya maka diharapkan agar para 

calon nasabah yang ingin menanamkan modalnya dan yang ingin menyimpan uang 

lebihnya bisa lebih memilih dengan cara yang selektif mana bank yang berada pada 

kondisi kinerja keuangannya sedang menaik atau menurun kinerjanya keuangannya. 
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Dengan adanya faktor kinerja keuangan terhadap tingkat keberhasilan suatu bank 

maka penulis mengambil objek penelitian adalah kinerja keuangan PT. Bank Syariah 

Mandiri. Salah satu bank yang cukup besar di Indonesia dengan jumlah nasabah, investor, 

dan laba yang didapat cukup tinggi setiap tahunnya. Saat ini masih tetap bertahan 

ditengah persaingan dunia perbankan yang sangat ramai. Laporan keuangannya juga telah 

dipublikasi kepada umum sehingga para masyarakat dan investor dapat menganalisa 

tentang laporan keuangan perusahaan berada diposisi yang cukup baik atau tidak. 

Berikut adalah perkembangan PT. Bank Mandiri Syariah yang mengambil dari sisi 

Kas dan Laba bersih : 

Tabel 1.1 

Laporan Kas dan Laba Bersih 

Keterangan Jumlah Setiap Komponen 

(Dalam Rupiah Penuh kecuali dinyatakan lain) 

2010 2011 2012 

Kas 692.115.355.059 1.052.994.796.839 1.108.282.646.315 

Laba Bersih 418.519.817.959 551.070.247.617 805.690.561.013 

   Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri 

Hubungan antara arus kas dengan laba bersih mempunyai keterikatan untuk menjaga 

kestabilan kinerja keuangan bank. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa Kas pada tahun 

2010-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Laba bersih juga cenderung 

meningkat dilihat dari data di atas pada tahun 2010-2012. Semakin meningkatnya kas dan 

laba bersih maka bank mempunyai kinerja yang baik dari segi kas dan laba bersih. 

Kesehatan suatu bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan 

operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan 

baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. 
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Sebuah bank tentunya memerlukan suatu analisis untuk mengetahui kondisinya 

setelah melakukan kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu tertentu. Mengambil 

objek penelitian kinerja keuangan maka dibutuhkan alat analisis data yang dibutuhkan 

untuk menganalisanya. Peneliti menggunakan peraturan BI No.9/1/PBI/2007 sebagai alat 

ukur kinerja keuangan PT. Bank Mandiri Syariah dan termasuk pada predikat bank sehat 

atau tidak sehat dengan menganalisa data laporan keuangan pada tahun 2010-2012.  

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah 

dan salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 yang dalam 

penilaiannya menggunakan pendekatan CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, 

Liquidity dan Sensitivity Market Risk). Ini merupakan alat ukur resmi yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank syariah di Indonesia. 

Namun dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis kinerja dari aspek keuangan saja 

yang terdiri dari Capital, Asset, Earning, Liquidity dan Sensitivity Market Risk, sehingga 

aspek management tidak termasuk dalam aspek yang dianalisis karena bukan bagian dari 

aspek keuangan suatu perusahaan.  

Berdasarkan data tabel 1 di atas, peneliti mengambil judul penelitian “Analisis 

Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Syariah Mandiri yang Tercatat di  BEI Tahun 

2010-2012”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang diatas maka masalah yang dihadapi dalam penelitian 

ini adalah :  

Bagaimana kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri yang tercatat di BEI 

tahun 2010-2012 ? 
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C. Batasan Penelitian 

Agar lebih terfokus maka penulis hanya membatasi objek penelitian pada laporan 

keuangan tahun 2010-2012. Memakai Peraturan BI No. 9/1/PBI/2007 sebagai alat 

ukurnya, Cross Sectional Approach dan Time Series Analysis sebagai alat 

pembandingnya . 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : ”Untuk 

mengetahui kinerja keuangan pada PT. Bank Mandiri Syariah tahun 2010-2012. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

yang antara lain : 

1. Perusahaan  

Adanya standar pengukuran tingkat kesehatan, PT. Bank Syariah Mandiri  dapat 

mengetahui seberapa besar kinerja yang telah dicapai dan dalam pelaksanaan 

pengambilan keputusan perusahaan dilakukan oleh Direktur utama dan Direktur. 

2. Pemerintah 

Penilaian tingkat kesehatan bank dapat merupakan alat kontrol yang jelas dan 

terukur, sehingga memudahkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan strategis 

dibidang moneter 

3. Nasabah 

Bagi nasabah diharapkan agar memilih pilihan yang tepat dimana bank yang baik 

buat mereka menyimpan dana. Karena dengan bank yang sehat maka risiko 

terjadinya kerugian akan takutnya bank bangkrut semakin kecil. 

4. Peneliti Selanjutnya  
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Penelitian dapat digunakan sebagai sumbagan refrensi selanjutnya khususnya bagi 

mereka yang ingin melakukan penelitian sejenis dan dapat dijadikan sebagai 

pedoman. 

 


