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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketidakpastian merupakan suatu kondisi yang tidak dapat diprediksi 

atau diperkiraan untuk masa yang akan datang, baik dalam bidang usaha atau 

bidang secara umum lainnya. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan 

terjadinya risiko yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian, sehingga 

diperlukan suatu upaya untuk mengantisipasi dampak terjadinya 

ketidakpastian tersebut. Sebagai bentuk langkah antisipasi yang dapat 

dilakukan yaitu dengan melakukan investasi melalui bank, dimana pada 

dasarnya bank merupakan suatu badan usaha yang memberikan tanggungan 

atas terjadinya suatu risiko dimana seorang nasabah melakukan pembayaran 

sejumlah premi yang nilainya telah ditentukan. 

Salah satu perbankan di Indonesia yaitu PT Bank Panin Tbk, dalam 

perkembangannya usahanya dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

jumlah modal dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Data mengenai 

jumlah modal dan keuntungan pada PT Bank Panin Tbk, pada tahun 2010-

2013dapat dilihat pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Data Modal dan Keuntungan PT Bank Panin Tbk Periode 2010-

2013 (dalam jutaan rupiah) 

 

No Tahun Keuntungan Modal 

1 2010 3.003.207 10.256.379 

2 2011 3.498.006 10.708.829 

3 2012 3.498.279 12.350.792 

4 2013 3.583.096 13.732.133 

Sumber, PT Bank Panin Tbk, 2013 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kondisi keuangan 

perusahaan secara umum pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 

mengalami peningkatan yang baik. Kondisi keuangan perusahaan 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah premi setiap tahunnya 

sehingga jumlah keuntungan juga mengalami peningkatan sehingga dapat 

memperkuat posisi permodalan yang dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk. 

Permodalan pada suatu lembaga keuangan merupakan suatu bentuk 

persediaan uang yang digunakan untuk membeli barang yang akan dijual 

untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan dan untuk 

menggambarkan persediaan yang berupa barang-barang. Permodalan mulanya 

laporan keuangan utama hanya neraca dan laporan laba/rugi tetapi seiring 

dengan berjalannya waktu timbullah keinginan untuk mengetahui perubahan 

dari posisi keuangan dari satu periode ke periode lainnya maka lahirlah apa 

yang disebut laporan dana (Fund statement) atau laporan dan penggunaan 

 dana. 
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Adanya analisis permodalan maka dapat diketahui evaluasi terhadap 

kecukupan  permodalan  dan  kecukupan  pengelolaan permodalan.  Dalam 

melakukan perhitungan  permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan 

perbankan Indonesia  yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum bagi suatu bank. Selain itu, dalam melakukan penilaian 

kecukupan  Permodalan,  Bank juga  harus mengaitkan kecukupan modal 

dengan bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin  besar  modal yang 

harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. 

Kekuatan permodalan dalam perusahaan perbankan merupakan faktor 

penting, kecukupan modal pada industri perbankan dikenal sebagai CAR 

(Capital Adequacy Ratio). CAR (Capital Adequacy Ratio) menjadi acuan 

yang tak dapat ditawar. Oleh karena itu Departemen Keuangan menetapkan 

perusahaan perbankan di Indonesia wajib memiliki CAR (Capital Adequacy 

Ratio) minimal 120 persen (www.depkeu.go.id). CAR (Capital Adequacy 

Ratio) merupakan rasio kecukupan modal terhadap resiko yang ditanggung 

dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan perusahaan 

perbankan, khususnya yang terkait dengan solvabilitas atau kemampuan 

perusahaan memenuhi semua kewajibanya. 

Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan perbankan, sebagaimana 

dilakukan terhadap lembaga-lembaga keuangan lainya seperti bank sangat 

perlu dilakukan. Dalam prakteknya, pemeriksaaan untuk pengawasan rutin 

yang seharusnya selalu dapat dilaksanakan secara berkala sulit dipenuhi 

disetiap Negara karena keterbatasan dana dan tenaga pada instansi pembina 

http://www.depkeu.go.id/
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dan pengawasan perusahaan perbankan sehingga harus dibuat skala 

perioritas untuk menentukan perusahaan asuransi yang akan diperiksa. 

Analisis terhadap permodalan pada PT Bank Panin Tbk harus 

dilakukan agar perusahaan dapat bertahan dalam persaingan yang semakin 

ketat.Ukuran yang dipakai untuk melakukan penilaian terhadap permodalan 

bank sangat beragam dari yang tradisional (dupont) hingga yang canggih, 

dan terkadang berbeda. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti 

mengangkat judul: “Analisis Permodalan Pada Perusahaan PT Bank Panin 

Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 

 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, 

peneliti merumuskan masalah “Bagaimana kondisi permodalan pada PT. 

Bank Panin, Tbk pada tahun 2010-2013”? 

 

C. Batasan Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan agar tidak meluas, maka penulis 

disini membatasi laporan keuangan pada akhir tahun 2010-2013 pada PT 

Bank Panin Tbk. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kinerja keuangan 
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pada perusahaan perbankan PT. Bank Panin, Tbk yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Kegunaan  Penelitian 

a. Bagi Manajemen PT Bank Panin, Tbk. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan atas kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan pada 

masa lalu, kini, maupun masa yang akan datang yang berkaitan dengan 

analisis permodalan perusahaan. 

b. Bagi Investor PT Bank Panin, Tbk. 

Sumber informasi tentang kondisi kemampuan keuangan dan 

non keuangan perusahaan dalam memberi pengembalian dari sejumlah 

investasi dan sebagai bahan referensi dalam mengambil keputusan dan 

kebijakan investasi pada perusahaan baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi dan menambah wawasan dan pengetahuan, atau dapat 

dilakukan untuk penelitian lebih lanjut berkenaan dengan analisis 

permodalan perusahaan. 


