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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Bank  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan yang memiliki peran penting dalam 

mendorong  pertumbuhan perekonomian suatu negara,salah satunya Indonesia.Peran yang 

dijalani oleh Bank tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga keuangan intermediasi,yaitu 

perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan  dana  dengan  pihak yang  memiliki kekurangan 

dana.Bank  menjadi sangat  penting  bagi kehidupan  masyarakat karena lembaga keuangan 

tersebut telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai produk yang 

dimilikinya. 

Bank  merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan  yang  

berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Di samping itu, bank juga sebagai suatu 

industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan  kepercayaan masyarakat sehingga 

mestinya tingkat kesehatan bank  perlu dipelihara.Kestabilan lembaga perbankan sangat 

dibutuhkan  dalam  perekonomian suatu negara.Kestabilan ini tidak saja dilihat dari  jumlah 

uang  yang beredar,namun  juga dilihat dari jumlah bank yang ada sebagai perangkat 

penyelenggaraan keuangan. 

Persaingan dalam industri perbankan kini semakin tajam,terlebih didorong oleh 

perkembangan pengetahuan masyarakat yang semakin selektif dalam memilih bank,yaitu bank 

yang dapat memberikan layanan keuangan berkualitas bagi bisnis dan  pribadinya.Bank terbaik 

adalah bank yang dapat memenuhi segala kebutuhan finansial nasabahnya. Sementara itu 

,kondisi perbankan nasional sendiri  mengalami pasang surut di dalam sejarah 

perkembangannya. 
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Bank dapat dikatakan sehat bila dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang disimpan 

dibank,dapat berkembang dengan baik,serta mampu memberikan sumbangan yang berarti 

terhadap perkembangan ekonomi sosial. Upaya penyehatan sektor bank telah dilakukan 

dimulai dengan melikuidasi 16 bank dan kemudian diikuti pendirian Badan Penyehatan 

Perbankkan Nasional (BPPN) untuk mengatasi bank yang tidak sehat,upaya ini telah 

mengguncang kepercayaan masyarakat. 

Situasi krisis bank yang semakin dalam, pilihan kebijakan yang ditempuh menjadi amat 

terbatas. Disisi lain risiko yang dihadapi sangat besar.Oleh karna itu,strategi yang ditempuh 

dalam situasi darurat ini adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dalam 

mengatasi krisis bank tersebut ,pemerintah telah mencanangkan program penyehatan kebijakan 

yang ditempuh adalah dengan pengawasan kinerja keuangan perusahaan secara periodik.Bank 

Indonesia menilai kesehatan bank-bank yang ada di Indonesia dengan cara mengawasi kinerja 

keuangan setiap tahunnya. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk dapat membantu manajemen 

bank ,apakah telah dikelola dengan prinsipkehati -hatian dan sistem perbankkan yang sehat 

,serta sesuai dengan peraturan bank Indonesia. 

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak terkait,baik pemilik dan 

pengelola bank,masyarakat pengguna jasa bank maupun bank Indonesia selaku pembina dan 

pengawas bank. Penilaian kesehatan bank dilakukan dengan data keuangan yang berpengaruh 

terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank yang meliputi faktor permodalan,kualitas 

aktiva produktif,manajemen,rentabilitas dan likuiditas.Masyarakat sebagai pemilik dana yang 

diinvestasikan kepada bank dalam bentuk rekening giro,tabungan,deposito,dan berbagai jenis 

simpanan lainnya,menginginkan hasil yang cukup memadai dan dana miliknya aman. 

Kepemilikan bank yang cukup beragam jenisnya baik pemerintah,swasta maupun 

asing,perlu dilihat lebih jauh lagi pengaruhnya terhadap kinerja keuangan masing-masing 

bank.Apakah terjadi perbedaan kinerja untuk bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang 
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berbeda sehingga kita akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kepemilikan suatu bank 

oleh kelompok tertentu atau dimiliki oleh jenis pemegang saham tertentu akan memiliki kinerja 

yang lebih baik dari kelompok bank lainnya. 

keuatamaan kinerja keuangan, karena jika kinerja keuangan tidak sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan maka dapat mengalami defisit dan membahayakan bank itu sendiri. Baru 

– baru ini seperti bank bumi putra yang sedang mengalami defisit dan otomatis membahayakan 

kondisi bank tersebut. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian 

besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta 

pula. Beberapa bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank 

Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Maybank, Bank Cimb Niaga, Bank Universal, 

dan lain-lain. Selain bank milik swasta nasional di Indonesia juga memiliki bank umum 

permerintah. Bank umum pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun 

modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh 

pemerintah pula. Beberapa bank umum milik pemerintah antara lain Bank Rakyat Indonesia, 

Bank Mandiri,Bank Negara Indonesia. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang 

terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank 

Jateng, dan sebagainya. 

Banyaknya bank yang ada di Indonesia sangat menuntut Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa kinerja keuangan bank tidak baik. Berdasarkan uraian,maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Swasta 

Nasional Dan Bank Umum Pemerintah Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah,maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Bank Swasta Nasional? 
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2. Bagaimana Kinerja Keuangan Bank Umum Pemerintah?

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Swasta Nasional Dan Bank

Umum Pemerintah Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, maka peneliti menarik tujuan penelitian yang

diharapkan adalah sebegai berikut: 

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Bank Swasta Nasional

2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Bank Umum Pemerintah

3. Menganalisis dan menilai perbedaan kinerja keuangan antara Bank Swasta Nasional

Dan Bank Umum Pemerintah Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

untuk menambah wawasan peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan bank umum 

pemerintah dan bank umum swasta nasional. 




