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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Perkembangan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu wujud 

dari kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Tujuan 

pembangunan Indonesia itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar 

1945. Kemajuan perekonomian suatu negara sangatlah dipengaruhi oleh 

aktivitas ekonomi di negara tersebut.Semua aktivitas merupakan roda 

penggerak kegiatan ekonomi yang sangatlah penting peranannya. Seperti 

diketahui hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan 

keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Salah satu contoh dari 

perkembangan pembangunan Indonesia adalah dibidang perbankan. 

      Perlu di ketahuai sekarang ini industri perbankan terutama adanya Bank 

Perkreditan rakyat sangatlah tepat untuk didirikan dinegara indonesia dimana 

banyak bersentuhan dengan masyarakat yang juga merupakan sektor kegiatan 

ekonomi. Dimana juga sebagai pemerataan menuju masyarakat yang sejahtera 

khususnya pada masyarakat golongan ekonomi bawah. 

      Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Perkembangan di 

bidang perbankan memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat, selain itu perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 
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pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

      Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang 

berada dalam lingkungan organisasi dengan perubahan yang sangat cepat, 

oleh karena itu BPR secara Konsisten harus mengikuti perkembangan 

lingkungan. Jika tidak mampu menyesuaiakan diri BPR akan kalah atau 

keluar dari persaingan. Salah satu perubahan lingkungan yang berpengaruh 

besar terhadap kegiatan bisnis BPR adalah perkembangannya ketentuan atau 

peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 

      Sementara itu seiring dengan berjalannya waktu jumlah Bank perkreditan 

Rakyat (BPR) yang semakin meningkat lambat laun. Bank Perkreditan 

Rakyat dituntut untuk mampu menerapkan strategi-strategi yang tepat agar 

mampu mendukung kinerja bank agar mampu bersaing diantara bank 

khususnya (BPR) yang lainya dikarenakan apabila tidak demikian maka 

lambat laun akan terjadi kebangkrutan pada bank (BPR). Sehingga mau tidak 

mau (BPR) harus mampu menjalankan strategi operasionalnya dengan baik 

agar selalu bisa mempertahankan bahkan dapat mempertahankan kepercayaan 

masyarakat pada umumnya sehingga mampu memperoleh Laba yang 

diharapkan Bank perkreditan rakyat yang bersangkutan.   

      Gambaran tentang kondisi BPR di Kota Malang menerapkan konsekuensi 

dari konsep pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang dapat 

menimbulkan terjadinya diskriminasi sikap dan perlakuan terhadap golongan 

suatu masyarakat tertentu.terutama golongan masyarakat yang berada pada 
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strata bawah. Yang terjadi kemudian dalah terciptanya persaingan tidak sehat, 

kriminalitas, korupsi, kolusi dan lain sebagainya. Hal tersebut setidaknya 

menunjukan model-model adaptasi dan perlawanan masyarakat terhadap 

konsep pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang dipandang tidak 

memihak mereka yang pada akhirnya menciptakan suatu bentuk kreativitas 

dalam mempertahankan tingkat survivalnya. 

      Data dari BI menunjukkan, hingga akhir Mei 2012, BPR di wilayah kerja 

BI Malang hanya berhasil menghimpun DPK sebesar Rp 946 miliar atau 

tumbuh 2,83 % pertahun data (Januari – Mei) dan 6,77 % secara tahun ke 

tahun. Dari sisi kredit sampai akhir Mei 2012, BPR berhasil menyalurkan Rp 

1 triliun atau tumbuh 7,78 % secara ytd dan 10,34%. Posisi DPK akhir tahun 

2011 sebesar Rp 920 miliar. Memang pertumbuhan BPR lebih lambat jika 

dibandingkan dnegan bank umum lainnya. Sampai Mei 2012, DPK 

perbankan umum mencapai Rp 30,4 triliun atau tumbuh 4 % dibandingkan 

posisi akhir Desember 2011 dan 15,8 %. Sedangkan dari sisi kredit mencapai 

Rp 22,549 triliun atau tumbuh 5,35 % dan 21,39 %. Sedangkan loan to 

deposit ratio (LDR) BPR sampai akhir Mei 2012 mencapai 112,83 %, 

sedangkan perbankan umum 74,05% ( Malang post selasa, 17 juli 2012). . 

      Perkembangan BPR diwilayah Malang berjalan lambat ditengah 

persaingan yang semakin ketat. Pada posisi Juni 2008 mengalami 

perkembangan dengan angkanya relative kecil. Dari sisi total asset, 

perkembangan BPR posisi juni 2008 dibanding Desember 2007 hanya 

meningkat 2,67 % yaitu dari Rp.937 miliar menjadi Rp. 962 miliar. Jumlah 
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penyaluran kredit mengalami penurunan 0,47 % dari Rp.634 Miliar menjadi 

631 miliar. Penurunan tersebut terutama disebakan penurunan kredit investasi 

sebesar 1,555 % dari Rp.33,18 miliar menjadi Rp.32, 66 miliar. Pangsa pasar 

BPR di Malang ditinjau dari total asset , share BPR per juni 2008 hanya 

4,6%. Dari jumlah DPK hanya 3,39%. Sementara dari total kredit hanya 

5,25% dari share perbankan ( Bank Indonesia Wilayah Kerja Malang 2009 ).   

      Penilaian Tingkat Kinerja Bank penting, karena hal ini sekaligus 

menunjukkan bagaimana kondisi kinerja keuangan dan prestasi bank dalam 

menjalankan usahanya dan dalam meraih kepercayaan masyarakat. Peranan 

BPR untuk memberikan kontribusi aktif bagi keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan khususnya dibidang penyediaan modal bagi masyarakat.  

      Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan BPR dalam mencapai tujuan tersebut adalah laporan kinerja 

keuangan perusahaan yang telah dicapai. Penilaian atau analisa kinerja 

keuangan suatu BPR sangat penting bagi semua jenis usaha yang bertujuan 

untuk mencapai laba atau keuntugan yang sebesar-besarnya. 

      Untuk mengetahui kinerja suatu bank, maka manajemen bank 

memerlukan suatu informasi dalam analisa laporan keuanga bank. Dimana 

laporan keuangan terebut digunakan untuk  suatu periode tertentu yang dapat 

menilai sejauh mana tingkat kinerja bank itu sendiri. Sehingga suatu bank 

dimana bank BPR selalu berusaha untuk memperbaiki kinerja keuangan 

perusahaan didalam menyalurkan dan menyimpan dana agar tidak 

menjadikan penurunan kinerja bank tersebut. 
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      Di dalam menjalankan kegiatan kinerjanya, bank memiliki tiga tujuan 

dalam operasionalnya yaitu likuiditas (kewajiban jangka pendek), solvabilitas 

(kewajiban jangka panjang), dan rentabilitas (kemampuan memperoleh laba) 

perusahaan agar mampu mengetahui perbandingan antara penggunaan 

dananya untuk diambil suatu laba.. 

      Laba tersebut bisa diketahui dari hasil menghimpun dana dari pihak 

ketiga atau masyarakat melalui tabungan ataupun deposito. Bank bisa 

dikatakan sukses didalam operasionalnya dilihat dari seberapa besar bank 

mengumpulkan danadari masyarakat akan tetapi ketika bank mengalami 

hambatan didalam mengumpukan dana akan mengakibatkan pengaruh yang 

signifikan didalam kegiatan-kegiatan operasionalnya. 

      Demi menjaga perkembangan usahanya didalam persaingan yang semakin 

ketat serta menanggapi akan kebutuhan masyarakat, maka pihak  manajemen 

Bank Perkreditan Rakyat berusaha mengelola dana agar beroperasional 

dengan baik. Penerapan manajemen Bank Perkreditan Rakyat  yang semakin 

profesional menjadi lebih efektif dan efisien. oleh karena itu penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian mengenai analisis tingkat Kinerja bank dengan 

menggunakan data laporan keuangan pada BPR yang ada dikota Malang. 

Sehingga dalam penelitian ini mengambil judul. Analisis Kinerja Keuangan 

Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Malang tahun 2011-2012. 
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B. Perumusan Masalah  

      Setelah memahami latar belakang yang ada diatas, maka dapat di ambil 

suatu perumusan yaitu : 

Bagaimana Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Kota Malang 

tahun 2011-2012?  

C. Tujuan Penelitian 

      Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Kota 

Malang tahun 2011-2012. 

D. Batasan Penelitian 

      Karena banyaknya alat analisis yang dapat di gunakan untuk mengukur 

tingkat kinerja keuangan bank, maka di gunakan beberapa di antaranya CAR 

(mewakili Rasio Permodalan) LDR, Current Ratio (mewakili rasio 

Likuiditas), NPM dan ROE (mewakili ratio rentabilitas). Dimana Periode 

Penelitian adalah Kinerja Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di 

Kota Malang Tahun 2011 sampai 2012. 

E. Manfaat Penelitian 

      Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan (manfaat) penelitian yang 

berguna bagi lembaga pendidikan, bagi perusahaan yang dijadikan objek 

penelitian dan juga dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. Adapun kegunaan 

(manfaat) penelitian ini adalah: 

1. Bagi Bank 

      Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan yang 

berhubungan dengan kelangsungan hidup usaha Bank Perkreditan Rakyat. 
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2. Bagi Dunia Bisnis 

Dapat menjadi masukan bagi masyarakat umum pengguna jasa perbankan 

baik kreditor, debitor maupun investor dalam menganalisa kinerja bank 

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai dasar pengambilan 

keputusan investasinya. 

3. Bagi Peneliti berikutnya 

      Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi peneliti 

selanjutnya atau sebagai informasi data bagi peneliti lain yang mengambil 

topik yang sama dengan objek yang berbeda dalam kinerja Bank 

Perkreditan Rakyat. 

 

 


