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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Menurut Dendawijaya (2003) : Bank merupakan salah satu bentuk 

usaha yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu 

negara, peran yang penting tersebut terutama karena disebabkan oleh fungsi 

utama bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat. 

Fungsi itulah yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil nya. 

dalam kondisi perekonomian yang terus berkembang, sektor perbankan 

memiliki potensi dan peluang yang besar dalam peranan nya sebagai sumber 

pembiayaan bagi masyarakat dan sektor usaha. Masyarakat dan sektor usaha 

sebagai pihak pengguna jasa bank yang paling berperan, pada umumnya selalu 

memiliki respon yang tanggap terhadap berbagai bentuk layanan yang 

diberikan oleh masing-masing bank untuk menarik simpati nasabahnya. Bank 

sebagai lembaga yang sangat bergantung pada kepercayaan nasabah tentunya 

akan terus menyempurnakan layanannya di tengah persaingan dengan 

banyaknya penyedia jasa keuangan lainnya. industri perbankan sebagai 

lembaga intermediasi merupakan industri yang penting dalam menggerakkan 

roda perekonomian yaitu sebagai penghubung segala kegiatan perekonomian. 

Peranan perbankan dalam hal ini lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas 

perekonomian makro. Berbekal stabilitas ekonomi makro dan dengan 
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keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi membutuhkan 

keberadaan industri perbankan yang kuat dan efisien. Beberapa indikator 

ekonomi menunjukkan bahwa akselerasi perekonomian masih berlanjut. 

Sumber pertumbuhan ekonomi terutama berasal dari ekspor dan perbaikan 

permintaan domestik, khususnya investasi yang mulai tumbuh.  Paket 

kebijakan tanggl 27 Oktober 1988 tersebut diarahkan pada sasaran kebijakan 

berupa peningkatan mobilisasi dana masyarakat, peningkatan ekspor non 

migas serta efisiensi lembaga keuangan dan perbankan. Selain itu, melalui 

paket kebijakan tersebut diharapkan bisnis perbankan di Indonesia mengalami 

perkembangan yang cukup pesat.  

 Menurut Abidin (2007). di bidang perbankan, secara umum kondisi 

industri perbankan nasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang membaik, 

seperti tercermin pada perolehan laba dan permodalan. Penurunan kredit 

perbankan terjadi pada bulan Januari 2007 sebesar Rp 15,50 triliun, namun 

penurunan ini diperkirakan bersifat musiman yang terjadi setiap awal tahun 

sehingga diperkirakan akan meningkatkan kembali pada bulan-bulan 

berikutnya. Keterpurukan sektor perbankan sebagai dampak krisis keuangan 

tersebut secara langsung mempengaruhi peranan bank sebagai lembaga 

intermediasi. Sebagai lembaga intermediasi, bank menjembatani kepentingan 

pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. 

Intermediasi yang dilakukan oleh bank adalah intermediasi keuangan berupa 

kegiatan pengalihan dana dari penabung kepada peminjam. Untuk 

memulihkan kepercayaan masyarakat sehingga fungsi intermediasi dapat 
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berjalan dengan baik maka bank harus menunjukan kinerja yang baik yang 

tercermin dari laporan keuangan bank. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa 

perkembangan Bank di Indonesia mengalami keadaan pasang surut, Sebagai 

contoh adalah penggabungan beberapa bank milik pemerintah seperti Bank 

Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank 

Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri. Demikian juga halnya 

dengan Bank Swasta Nasional karena ada yang merger dan ada pula yang 

ditutup. Merger ini salah satu bentuk untuk menunjukkan pengelolaan bank 

yang efektif dan efisien. kendala terberat dalam pembangunan ekonomi 

Indonesia yang terjadi krisis nilai tukar Rupiah yang diikuti penurunan kinerja 

ekonomi Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan krisis di berbagai 

bidang. Perkembangan krisis yang begitu cepat tidak terlepas dari tingginya 

keterbukaan ekonomi serta besarnya ketergantungan pada pihak luar. Untuk 

mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat dan peran bank sebagai 

lembaga intermediasi, maka diperlukan bank dengan kinerja yang sehat 

sehingga proses intermediasi dapat berjalan lancar dan tingkat kepercayaan 

masyarakat pulih kembali. Kinerja bank pada industri perbankan dapat diukur 

berdasarkan rasio-rasio laporan keuangan. Kondisi keuangan di indonesia 

berpengaruh terhadap perbankan, dimana hal ini juga berpengaruh terhadap 

pembangunan nasional, Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di 

dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan 

peran serta lembaga keuangan untuk tersedianya dana dalam pembiayaan. 

Sesuai dengan pembangunan ekonomi perkembangan perbankan yang begitu 
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mencengangkan akhir-akhir ini ternyata menyimpan banyak masalah salah 

satunya yaitu likuiditas, masalah likuiditas yang diderita sebagian besar bank 

tiba-tiba menjadi masalah utama bagi bank-bank tersebut. Selain ditempa 

rush, banyak bank yang bermasalah dengan problem negative spread yaitu 

suku bunga tabungan lebih besar daripada suku bunga pinjaman, yang tidak 

hanya karena tingginya suku bunga bank, tetapi menipisnya pendapatan 

karena banyak kredit yang bermasalah dan tidak sedikit kredit macet. 

 Menurut Simorangkir (2004) Seiring dengan adanya situasi dan kondisi 

yang terjadi seperti sekarang ini tentu terdapat kemungkinan-kemingkinan 

untuk persaingan yang sangat tajam diantara bank yang satu dengan bank 

yang lain sehingga akan mempengaruhi struktur bank dari berbagai aspek. 

Sehingga bank harus lebih jeli dalam melakukan perbaikan yang nanti nya 

akan mempengaruhi kelangsungan kerja dari bank yang dikelola. Untuk 

mengatasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam suatu perbankan maka 

salah satu hal yang penting yang perlu dilakukan oleh setiap bank adalah 

analisa profitabilitas. Dimana profitabilitas ini beryujuan untuk mengukur 

kemampuan suatu bank dalam mengelola aktiva untuk memperoleh 

keuntungan. Tingkat likuiditas dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan 

tingkat efisiensi perusahaan. Profit atau keuntungan yang diperoleh tidak saja 

digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, akan tetapi juga digunakan 

untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang akan 

datang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus-

menerus memperoleh keuntungan, maka ini berarti kelangsungan hidup badan 
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usaha tersebut akan terjamin. Sebagai suatu sistem yang berorientasi pada 

profitabilitas, hal ini menjadi faktor pendorong bagi suatu perusahaan untuk 

mendapatkan revenue yang diperoleh dari selisih antara harga pokok produksi 

dengan nilai jual produk/jasanya. Revenue yang diperoleh atas penjualan 

dapat berupa kas dan piutang, dimana kas terjadi karena produknya dijual 

secara tunai, sedangkan pituang terjadi karena penjualan dilakukan secara 

kredit. Pelaksanaaan pengelolaan kredit atau piutang ini juga dapat 

meningkatkan profit atau keuntungan bagi sebuah perusahaan. Memperoleh 

keuntungan atau profit merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan usaha, 

baik badan usaha yang berbentuk Perseroan terbatas (PT), yayasan maupun 

bentuk-bentuk badan usaha yang lain nya. pendapatan bank yang terbesar 

diperoleh dari sektor perkreditan nya. Semakin tinggi volume perkreditannya, 

maka semakin besar pula kemungkinan suatu bank untuk memperoleh 

laba/profit. Oleh karena tujuan utama didirikannya suatu bank adalah untuk 

pencapaian profitabilitas yang maksimal, maka perlu dilakukan pengelolaan 

perbankan secara profesional terutama dalam sektor perkreditannya. Dengan 

dilakukan nya pengelolaan kredit secara profesional diharapkan dapat 

meningkatkan likuiditas dan profitabilitas bank, karena tingkat likuiditas dan 

profitabilitas yang tinggi menunjukkan kesehatan perbankan yang tinggi. Pada 

tahun 2009 likuiditas kredit memang kurang tinggi dibandingkan tahun 2008 

akan tetapi profitabilitas perbankan masih cukup tinggi. Hal tersebut dapat 

dilihat dari Return On Asset (ROA) pada bulan september 2009 yang masih 

relatif tinggi yaitu 2,6%. Selain itu Net Interest Margin (NIM) masih relatif 
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tinggi yakni mencapai 9,8% pada bulan september 2009. Trend penurunan 

suku bunga direspon oleh perbankan dengan menurunkan suku bunga deposito 

nya, akibatnya spread makin lebar. Besarnya spread antara suku bunga 

deposito dan suku bunga kredit merupakan salah satu penyebab masih 

tingginya profitabilitas bank ditengah masih kurangnya likuiditas kredit. 

 Peneliti tertarik untuk meneliti perbankan dikarenakan masalah perbankan 

adalah sebagai suatu masalah ekonomi yang sangat rentan sekali terhadap 

krisis ekonomi global. Krisis perbankan merupakan salah satu penyebab dari 

krisis ekonomi di indonesia dan menjadi penyebab utama indonesia belum 

keluar krisis dan hingga sekarang pula perbankan masih mendominasi sistem 

financial di indonesia. 

 Atas dasar pemikiran dan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul : “Analisis Perbandingan Tingkat 

Profit Bank Pemerintah Dan Bank Swasta Nasional” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu : 

1 Bagaimana perkembangan profit bank pemerintah dan bank swasta 

nasional?. 

2. Apakah terdapat perbedaan tingkat profit bank pemerintah dan bank swasta 

nasional ? 

3. Apakah terdapat perbedaan tingkat profit bank pemerintah dan bank swasta 

nasional sebelum dan sesudah krisis keuangan internasional pada tahun 2008? 
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C. Batasan Masalah 

 Batasan masalah digunakan untuk menghindari agar penelitian ini tidak 

terlalu menyimpang terlalu jauh dan menghindari meluasnya permasalahan 

yang ada, maka penulis membatasi masalah yaitu :  

1. Variabel yang digunakan yaitu : ROA, ROE, NPM dan BOPO. 

2. Tahun yang digunakan yaitu 2007 sampai dengan tahun 2011. 

3. Dalam penelitian ini menggunakan 11 bank, dengan kriteria pengambilan 

sampel sebagai berikut : 

a. Bank pemerintah dan bank swasta nasional yang terdaftar di BEI selama 5 

tahun berturut-turut selama periode penelitian (2007-2011) 

b. Menyajikan laporan keuangan periode 31 desember 2007 sampai dengan 

31 desember 2011 yang telah di audit dan menyediakan data laporan 

keuangan sesuai dengan variabel yang digunakan. 

D. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat dijelaskan tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui perbandingan tingkat profit bank pemerintah dan bank swasta 

nasional 

2. Mengetahui perbedaan tingkat profit bank pemerintah dan bank swasta 

nasional sebelum dan sesudah krisis keuangan internasional. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Penulis, menambah wawasan berfikir dalam memahami kondisi 

profit bank pemerintah dan bank swasta nasional 

2. Bagi Investor, dapat mengambil keputusan yang benar dalam melakukan 

investasi dengan melihat hasil profit bank pemerintah dan bank swasta 

nasional 

3. Bagi kalangan akademik, dapat memberikan dan menambah wawasan 

yang lebih baik sebagai bahan referensi sehingga bisa memahami 

perbandingan tingkat profit bank pemerintah dan bank swasta nasional  

 

 

 


