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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada waktu sekarang dalam perekonomian tumbuh dan berkembang 

berbagai macam 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 dana-dananya. Melalui 

kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor 

perekonomian. Di Indonesia ini banyak kita jumpai bank, baik bank milik negara, 

swasta, pemerintah, atau yang lainnya. Salah satu unsur yang sangat diperhatikan 

oleh bank adalah kinerja bank tersebut. Perkembangan ekonomi yang begitu cepat 

membuat masyarakat lebih kritis dalam berfikir untuk mengikuti perkembangan 

informasi ekonomi khususnya perekonomian keuangan perbankan sendiri. 

Perbankan adalah salah satu pihak lembaga keuangan yang wajib menyediakan 

informasi keuangan tersebut, yaitu berupa laporan keuangan yang digunakan bagi 

perbankan bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan kondisi keuangannya 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi pihak investor, kreditur, 

dan pihak manajemen perusahaan itu sendiri. 
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Melihat dari perbedaan pengelompokan yang ada seperti antara Badan 

Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta, yang berarti memiliki 

laporan keuangan yang berbeda pula. Disini hanya melihat dari bank  kepemilikan 

negara atau pemerintah dan bank kepemilikan swasta yang dilihat dari .peringkat 

bank terbaik di Indonesia dengan aset terbesar yang diterbitkan oleh situs Bank 

Indonesia 2009 sebagai berikut: 

TABEL 1.1 

PERINGKAT BANK TERBAIK DI INDONESIA TAHUN 2009 
BERDASARKAN ASSET TERTINGGI 

Peringkat Nama Bank Asset Prosentase 

1. Bank Mandiri Rp 328,012 triliun 13,95% 

2. Bank Rakyat Indonesia Rp 250,548 triliun 10,65% 

3. Bank Central Asia Rp 247,618 triliun 10,53% 

4. Bank Negara Indonesia Rp 198,925 triliun 8,46% 

5. Bank Danamon Indonesia Rp 102,987 triliun 4,38% 

6. Bank CIMB Niaga Rp 74,481 triliun 3.17% 

 Sumber: situs BI 

Untuk menilai kinerja keuangan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. 

Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan 

keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan akan dapat 

dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian kinerja 

keuangan bank. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk 

mengidentifikasikan perubahan-perubahan pokok pada trend jumlah, dan hubungan 

serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu 
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mengintepretasikan berbagai hubungan serta kecenderungan yang dapat memberikan 

dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang.  

Untuk menilai kinerja perusahaan perbankan umumnya digunakan aspek 

penilaian, yaitu: Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas. Aspek-aspek tersebut 

menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukan bahwa rasio keuangan dapat 

digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank. 

Karena melihat pentingnya manfaat dari analisa rasio keuangan likuiditas, 

profitabilitas, dan solvabilitas pada laporan keuangan 6 (enam) bank yang masuk 

dalam peringkat bank terbaik di Indonesia dilihat berdasarkan kepemilikan nilai 

aset tertinggi yang juga akan melihat bank-bank di Indonesia berperan tidak hanya 

diwilayah regional saja melainkan Go International yang tentunya berdasarkan 

sistem Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan bagi pihak intern maupun pihak 

ekstern perusahaan serta ditunjang data-data dan teori yang selama ini penulis 

peroleh maka penulis ingin menyajikan penulisan tugas akhir ini dengan judul 

“penilaian kinerja keuangan perbankan di Indonesia periode 2008-2009”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Bagaimana kondisi kinerja keuangan yang dimiliki oleh bank milik 

negara atau pemerintah pada periode 2008-2009 dilihat dari likuiditas, 
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solvabilitas dan profitabilitas yang meliputi CAR, NPM, ROA, 

BOPO, dan LDR. 

b. Bagaimana kondisi kinerja keuangan yang dimiliki oleh bank milik 

swasta pada periode 2008-2009 dilihat dari likuiditas, solvabilitas dan 

profitabilitas yang meliputi CAR, NPM, ROA, BOPO, dan LDR. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar dalam pembahasan tidak terjadi penyimpangan dan salah pengertian 

terhadap pemecahan masalah, maka diperlukan batasan-batasan. Pembatasan 

masalah dalam penelitian ini dititik beratkan pada masalah dan solusi yang 

berkaitan dengan laporan keuangan dengan rasio Likuiditas, Solvabilitas dan 

profitabilitas yang hanya terdiri dari CAR, NPM, ROA, BOPO, dan LDR karena 

berdasarkan keterbatasan data laporan keuangan 6 (enam) bank terbaik di 

Indonesia 2009 dan yang ada pada Bursa Efek Indonesia terdiri dari Bank milik 

Negara atau Pemerintah dan Bank milik Swasta yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat 

Indonesia, Bank Central Asia, Bank negara Indonesia, Bank Danamon dan Bank 

CIMB Niaga periode 2008-2009. 

 

1.4. Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

a. Mengetahui kinerja keuangan yang dimiliki oleh bank milik negara 

yang dilihat dari tingkat likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas yang 



5 
 

meliputi CAR, NPM, ROA, BOPO, dan LDR berdasarkan data dari 

laporan keuangan tahun 2008-2009. 

b. Mengetahui kinerja keuangan yang dimiliki oleh bank milik swasta 

yang dilihat dari tingkat likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas yang 

meliputi CAR, NPM, ROA, BOPO, dan LDR berdasarkan data dari 

laporan keuangan tahun 2008-2009. 

 

1.5. Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian di harapkan dapat menambah informasi ilmu 

pengetahuan yang diperoleh pada Program Studi Diploma Tiga (D3) 

Keuangan dan Perbankan khususnya analisis laporan keuangan. 

b. Bagi Pihak Bank Milik Negara. 

1. Sebagai informasi untuk memecahkan masalah yang sedang 

dihadapi. 

2. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi kebijakan dalam 

bidang usahanya selama ini. 

c. Bagi Pihak Bank Milik Swasta. 

1. Sebagai informasi untuk memecahkan masalah yang sedang 

dihadapi. 

2. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi kebijakan dalam 

bidang usahanya selama ini. 

 


