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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi sekarang ini, perekonomian tumbuh dan 

berkembang berbagai lembaga keuangan. Salah satu diantara lembaga-lembaga 

keuangan tersebut yang nampaknya paling besar peranannya dalam 

perekonomian adalah lembaga keuangan bank, yang lazimnya disebut bank. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, 

badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dananya. 

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani 

kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua 

sektor perekonomian.  

Menyadari bahwa perekonomian tidak akan berjalan dan berfungsi 

dengan baik tanpa suatu sistem perbankan yang baik, pemerintah 

mengeluarkan kewajiban penjamin kewajiban bank umum untuk tujuan 

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank, menstabilkan sektor 

perbankan dan mengembalikan fungsi perbankan sebagai jantung dan roda 

perekonomian nasional dengan memperhatikan dampak program tersebut 

terhadap anggaran pemerintah dan neraca pembayaran. Kemudian pemerintah 

juga mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas 

untuk menjalankan program penjamin pemerintah dan penyehatan sektor 

perbankan termasuk restrukturisasai utang perbankan (Pandia, dkk., 2005: 218-

219). 
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Agar suatu bank dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan baik, 

maka tindakan yang perlu dilakukan adalah perencanaan, pengoperasian, 

pengendalian, dan pengawasan. Proses aliran keuangan secara terus-menerus 

dan mencatatnya dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan 

perhitungan rugi-laba. Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan 

hanyalah suatu alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan akan tetapi 

selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga 

sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi atau kondisi 

keuangan perusahaan tersebut. Dimana dengan hasil analisa keuangan pihak-

pihak yang berkepentingan seperti manajer, kreditur, dan investor dapat 

mengambil sesuatu. 

Memburuknya kondisi tingkat kesehatan perbankan disebabkan oleh 

banyak faktor yang sangat beragam. Faktor utama yang hampir dihadapi 

seluruh perbankan adalah membengkaknya jumlah kredit yang bermasalah dan 

kredit macet. Semakin banyaknya kredit bermasalah dan kredit macet yang 

muncul akhir-akhir ini, semakin memperkeruh suasana bahkan menjadi 

dampak kesulitan perbankan saat ini. Akhir-akhir ini istilah bank sehat atau 

tidak sehat semakin populer. Berbagai kejadian aktual, tentang perbankan 

seperti merger dan likuidasi selalu dikaitkan dengan kesehatan bank tadi. Oleh 

karenanya sebuah bank tentunya memerlukan suatu analisis untuk mengetahui 

kondisinya setelah melakukan kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu 

tertentu. Analisis yang dilakukan disini berupa penilaian tingkat kesehatan 

bank.  
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Kesehatan bank dapat diartikan sebagai 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 (Sigit triandaru dan Totok 

Budisantoso, 2006:51). Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi 

pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia 

merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya 

aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi 

sehat.  

Program penyehatan perbankan yang dicanangkan oleh pemerintah 

bertujuan agar terbentuknya sektor perbankan yang sehat, dimana bank yang 

beroperasi memiliki manajemen pengelolaan termasuk risk management yang 

baik dengan standard internasional dan memiliki daya saing di pasar global 

(Pandia, dkk., 2005: 222). Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi 

krisis perbankan tersebut adalah dengan melakukan rekapitalisasi perbankan. 

Rekapitalisasi perbankan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki 

kondisi keuangan bank melalui sisi pasiva dengan cara menambah modal bank.  

Penilaian terhadap kinerja suatu bank tertentu dapat dilakukan dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan bank 

berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank 

sentral, masyarakat umum dan investor. Informasi yang diberikan mengenai 

gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal 

untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu bank. Laporan laba rugi 

memberikan gambaran mengenai perkembangan usaha bank yang 

bersangkutan maupun industri perbankan secara keseluruhan.  
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Analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk 

mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada trend, jumlah dan 

hubungan serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis laporan keuangan 

akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta alasan 

perubahan tersebut. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu 

menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat 

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di 

masa yang akan datang (Etty M. Nasser dan Titik Aryati, 2000).  

Untuk menunjang kelancaran evaluasi kinerja perbankan, maka Bank 

Indonesia menetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank 

dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 yang 

mengatur tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian 

tersebut dilakukan dengan pendekatan CAMEL, yaitu yaitu permodalan 

(capital), Aktiva produktif (assets), Managemen (Management), rentabilitas 

(earning), dan likuiditas (likuidity). Kelima aspek tersebut menggunakan rasio 

keuangan, hal ini menunjukan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk 

menilai tingkat kesehatan bank.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih jauh tentang judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank 

Pemerintah dan Bank Swasta yang Go Public Periode 2008-2010” 
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B. Rumusan Masalah  

Apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara bank pemerintah dan 

bank swasta periode 2008-2010 yang diukur dengan rasio CAR, KAP, ROA, 

ROE, NIM, BOPO, LDR? 

 

C. Batasan Masalah  

Batasan masalah perlu dibuat agar pembahasan masalah tidak meluas 

dan tidak melenceng dari pokok bahasan. Dalam penelitian ini penulis meneliti 

dua bank pemerintah yang go public dan dua bank swasta yang go public yaitu 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk, PT. Bank Bukopin Tbk, dan PT. Bank Danamon Tbk periode 

2008-2010. Alasan peneliti mengambil keempat bank tersebut karena keempat 

bank tersebut sudah lebih maju dalam mengembangkan produk dan jasa dan 

keempat bank tersebut sudah go public sehingga untuk mencari data berupa 

laporan keuangan sangat mudah. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara bank pemerintah 

dan bank swasta periode 2008-2010 yang diukur dengan rasio CAR, KAP, 

ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Instansi atau Bank 

Sebagai alat pengukur dan pertimbangan dalam penilaian kinerja bank 

sehingga dapat menentukan kebijakan dalam meningkatkan kinerja, terutama 

dalam menjaga kesehatan bank. 
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2. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan 

mengaplikasikan secara empiris di dunia nyata dengan harapan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih 

mendalam tentang tingkat kesehatan dari bank yang diteliti. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai gambaran bagi masyarakat akan kondisi kesehatan dari keempat bank 

tersebut. 

 


