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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan pembangunan dalam perekonomian di Indonesia 

adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan 

ekonomi. Hal tersebut dinyatakan dengan jelas dalam GBHN bahwa 

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan yang adil dan merata hanya dapat 

dicapai jika ada peningkatan pembangunan ekonomi. 

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan perekonomian bangsa, dan salah satunya adalah dengan 

mendirikan lembaga perbankan/keuangan yang tidak hanya berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan dana simpanan nasabah, tetapi juga berfungsi untuk 

memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal pinjaman dana seperti 

pemberian kredit.  

Pada umumnya bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menerima Simpanan, Giro, Tabungan dan Deposito. Bank 

dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi pihak yang 

kekurangan dana (defisit unit). Bank juga dikenal sebagai tempat 

penyimpanan uang bagi pihak yang kelebihan dana (surplus unit), tetapi tidak 

hanya itu saja bank juga memiliki fungsi-fungsi lain yang hari ke hari 

semakin meluas. Terlebih lagi dikarenakan oleh kemajuan perekonomian dan 

semakin tingginya tingkat kegiatan ekonomi, telah mendorong bank untuk 

menciptakan produk dan layanan yang sifatnya memberikan kepuasan dan 
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kemudahan-kemudahan untuk para nasabahnya, misalnya menyediakan 

mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, 

serta memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga dan 

penawaran jasa-jasa keuangan lainnya. Tentu saja keberadaannya sangat 

mempermudah dan memperlancar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dan 

menempatkan bank menjadi sebuah lembaga keuangan yang sangat strategis.  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu lembaga keuangan 

lokal yang telah banyak berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

daerah selama ini. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan 

dan deposito serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau investasi guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. BPR di 

Indonesia memiliki peran yang sangat penting, yaitu memberikan pelayanan 

perbankan kepada para pengusaha kecil atau usaha mikro dan sektor informal, 

terutama di daerah pedesaan. BPR juga berperan dalam membantu 

menciptakan lapangan kerja baru, pemerataan kesempatan berusaha dan 

pemerataan pendapatan dengan memberikan pelayanan perbankan khususnya 

dalam pemberian pinjaman untuk menciptakan pekerjaan mandiri kepada 

rakyat kecil yang bekerja dalam sektor informal di kota maupun di daerah 

pedesaan. 

Seperti perusahaan perbankan lainnya, BPR juga tidak luput dari 

masalah-masalah perbankan yang ditimbulkan dari adanya krisis ekonomi. 

BPR dituntut untuk tetap bertahan hidup dan berkembang di dalam mencapai 
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tujuannya. Salah satu cara agar usaha perbankan mampu bertahan sekaligus 

terhindar dari permasalah adalah dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja 

keuangan bank yang bersangkutan. Evaluasi terhadap kinerja keuangan akan 

mampu mendeteksi adanya gejala-gejala permasalahan yang akan atau sedang 

dihadapi oleh bank yang tersebut, sehingga dengan demikian maka dapat 

diambil sebuah tindakan pencegahan agar bank tersebut dapat bertahan dan 

menjalankan operasionalnya secara normal dan sehat. 

Alat ukur yang utama digunakan untuk mengukur dan menganalisa 

kondisi fundamental suatu perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan 

yang terdiri dari laporan rugi laba (profit and loss), neraca (balance sheet) 

dan kondisi arus kas (cash flow) perusahaan. Posisi rugi laba perusahaan, 

keadaan neraca perusahaan, perbandingan antara ekuitas dan utang, dan 

kondisi arus kas harus selalu diperhatikan untuk dapat mendeteksi keadaan 

perusahaan apakah masih cukup likuid untuk beroperasi atau justru ada 

masalah.  Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

nomor 1 (09) dinyatakan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor 

sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan 

kredit usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan 

masyarakat (PSAK No.1, 2009).   

Evaluasi terhadap kinerja keuangan didasarkan pada laporan keuangan 

perusahaan yang dapat dianalisis melalui analisis rasio-rasio keuangan dan 

ukuran-ukuran lainnya seperti cash flow. Laporan keuangan pada perbankan 

menunjukkan kinerja keuangan yang telah dicapai perbankan pada suatu 
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waktu. Kinerja keuangan tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio-

rasio keuangan sehingga dapat mengetahui kinerja tersebut dengan 

menggunakan analisis rasio, yakni rasio likuiditas, solvabilitas dan 

profitabilitas. Analisis rasio ini merupakan teknis analisis untuk mengetahui 

hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan rugi laba 

bank secara individual maupun secara bersama-sama (Abdullah dalam Isna 

Rahmawati, 2009). 

Aspek likuiditas yang dipakai dalam rasio perbankan dapat diketahui 

dengan menghitung cash ratio dan, loan to deposit ratio (LDR). Rasio 

keuangan untuk mengukur solvabilitas bank dapat diketahui dengan 

menghitung capital adequacy ratio (CAR) dan primary ratio. Rasio 

profitabilitas dapat diketahui dengan menghitung return on asset (ROA), dan 

net profit margin (NPM). Efisiensi operasional dapat diketahui dengan 

menghitung BOPO (Martono dalam Isna Rahmawati, 2009). 

BPR memiliki peran untuk memberikan kontribusi aktif bagi 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya dibidang penyediaan 

modal bagi masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai 

keberhasilan atau kegagalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam mencapai 

tujuan tersebut adalah laporan kinerja keuangan perusahaan yang telah 

dicapai. Penilaian atau analisa kinerja keuangan suatu Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) sangat penting, begitu juga bagi semua jenis usaha yang 

bertujuan untuk mencapai laba.  

Kota Malang di Jawa Timur memiliki tujuh BPR yang masih aktif 
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beroperasi hingga saat ini yaitu PT. BPR. Armindo Kencana, PD. BPR. Tugu 

Artha, PT. BPR. Gunung Ringgit, PT. BPR. Gunung Arjuna, PT. BPR. Putera 

Dana, PT. BPR. Sumber Arto dan PT. BPR. Trikarya Waranugraha (Bank 

Indonesia, 2013). Berdasarkan laporan Bank Indonesia, perolehan laba bersih 

pada pada ketujuh BPR di kota Malang tersebut tidak hanya mengalami 

peningkatan, namun ada juga yang justru mengalami penurunan. 

PT. BPR. Armindo Kencana tahun 2013 kuartal ketiga sebesar 

Rp.3.915.788, mengalami peningkatan sebesar 21,58 persen dibanding tahun 

sebelumnya pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 3.220.810. PD. BPR. Tugu 

Artha pada tahun 2013 kuartal ketiga memperoleh laba bersih sebesar 

Rp.659.912 atau mengalami peningkatan sebesar 17,01 persen dibanding 

tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebesar Rp. 563.994. PT. BPR. Gunung 

Ringgit pada tahun 2013 kuartal ketiga memperoleh laba bersih sebesar 

Rp.907.557 atau mengalami peningkatan sebesar 32,20 persen dibanding 

tahun sebelumnya pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 686.528. PT. BPR. 

Gunung Arjuna pada tahun 2013 kuartal ketiga memperoleh laba bersih 

sebesar Rp.480.883 dan mengalami peningkatan sebesar 1,56 persen 

dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 473.488.  

PT. BPR. Putera Dana pada tahun 2013 kuartal ketiga memperoleh 

laba bersih sebesar Rp. -219.256, mengalami penurunan sebesar -386,71 

persen dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2012 yaitu sebesar 

Rp.76.473. PT. BPR. Sumber Arto pada tahun 2013 kuartal ketiga 

memperoleh laba bersih sebesar Rp. 246.852, mengalami penurunan sebesar -
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12,91 persen dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 

283.445. PT. BPR. Trikarya Waranugraha pada tahun 2013 kuartal ketiga 

memperoleh laba bersih sebesar Rp. 1.232.165, mengalami penurunan 

sebesar -42,70 persen dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2012 yaitu 

sebesar Rp. 2.150.486. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua BPR di 

kota Malang memiliki pertumbuhan laba bersih yang positif. Sebagian BPR 

justru mengalami penurunan dalam perolehan laba. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan BPR di kota Malang belum sepenuhnya berada 

dalam kondisi baik. 

Sebagai perusahaan perbankan, industri BPR di kota Malang harus 

memperhatikan masalah kinerja keuangan sehingga terpelihara kepercayaan 

masyarakat terhadap industri perbankan dengan baik dan untuk peningkatan 

dan perkembangan industri BPR di kota Malang masa yang akan datang. Ada 

beberapa faktor yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada 

bank yaitu, pelayanan bank yang baik, kondisi keuangan yang meliputi 

tingkat likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti mengenai kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Kota 

Malang berdasarkan penilaian rasio keuangan. Untuk itu, penulis mengambil 

judul “Analisis Kinerja Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Malang 

Periode 2009-2013”.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kinerja keuangan BPR Kota Malang periode 2009-2013 

di tinjau dari cash ratio (CR), loan to deposit ratio (LDR), capital 

adequacy ratio (CAR), biaya operasional berpengaruh terhadap 

pendapatan operasional (BOPO), return on asset (ROA) dan net profit 

margin (NPM)? 

2. Apakah cash ratio (CR), loan to deposit ratio (LDR), capital adequacy 

ratio (CAR) dan biaya operasional berpengaruh terhadap pendapatan 

operasional (BOPO) mampu menjelaskan perubahan kinerja BPR 

khususnya dari aspek kemampuan perolehan profitabilitas (ROA)?  

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan dalam identifikasi 

masalah di atas, yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada 

permasalahan mengenai evaluasi kinerja industri BPR Kota Malang yang 

terdiri dari PD. BPR. Tugu Artha, PT. BPR. Armindo Kencana PT. BPR. 

Gunung Arjuna, PT. BPR. Gunung Ringgit, PT. BPR. Putera Dana, PT. BPR. 

Sumber Arto dan PT. BPR. Trikarya Waranugraha. Kinerja industri dalam 

penelitian ini dibatasi pada kinerja BPR Kota Malang yang ditinjau dari aspek 

keuangan periode 2009-2013, berdasarkan rasio cash ratio (CR), loan to 

deposit ratio (LDR), capital adequacy ratio (CAR), biaya operasional 

berpengaruh terhadap pendapatan operasional (BOPO), return on asset 
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(ROA) dan net profit margin (NPM). Berdasarkan rasio-rasio tersebut akan 

diketahui BPR manakah yang memiliki kinerja industri terbaik dalam industri 

BPR di kota Malang. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja industri BPR Kota Malang periode 2009-

2013 di tinjau dari cash ratio (CR), loan to deposit ratio (LDR), capital 

adequacy ratio (CAR), biaya operasional berpengaruh terhadap 

pendapatan operasional (BOPO), return on asset (ROA) dan net profit 

margin (NPM). 

2. Untuk mendeskripsikan apakah cash ratio (CR), loan to deposit ratio 

(LDR), capital adequacy ratio (CAR) dan biaya operasional berpengaruh 

terhadap pendapatan operasional (BOPO) mampu menjelaskan 

perubahan kinerja BPR khususnya dari aspek kemampuan perolehan 

profitabilitas (ROA). 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat 

antara lain:  

1. Bagi Bank:  

Untuk memperbaiki kinerjanya yang merujuk pada praktek BPR terbaik.  

2. Bagi Regulator  

Sebagai dasar untuk melakukan pengawasan yang mampu menjamin 
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stabilitas dan pertumbuhan BPR di kota Malang.  

3. Bagi Keilmuan 

Sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan ekonomi mengenai 

kinerja industri perbankan berdasarkan kinerja dari aspek keuangan yang 

ditinjau dari analisis rasio keuangan seperti cash ratio (CR), loan to 

deposit ratio (LDR), biaya operasional berpengaruh terhadap pendapatan 

operasional (BOPO), capital adequacy ratio (CAR) dan return on asset 

(ROA), net profit margin (NPM). Serta dapat digunakan sebagai dasar 

perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor 

fundamental lainnya yang dikaitkan dengan analisis rasio keuangan pada 

penelitian selanjutnya. 


