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Latar belakang penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tingkat 

rentabilitas bank-bank BUMN yang merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam 

operasionalnya yang berkaitan dengan kemampuan bank-bank BUMN dalam menghasilkan 

keuntungan atau laba dengan menggunakan analisis rentabilitas. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka penelitian ini mengambil judul: Analisis Rentabilitas Pada Bank-Bank BUMN 

(Studi Kasus di BEI). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

rentabilitas bank-bank BUMN selama Tahun 2004-2006.  

Alat yang digunakan untuk menganalisis tingkat rentabilitas bank-bank BUMN tersebut adalah 

analisis rentabilitas yang meliputi rasio gross profit margin (GPM), net profit margin (NPM), 

return on equity (ROE), income to total assets, gross income to total assets, net interest margin 

(NIM), dan Net Interest Income (NII), serta time series analysis dan analisis cross-section, yaitu 

suatu analisis dengan pemberian ranking dan bobot nilai untuk mempermudah penilaian dan 

pembandingan tingkat rentabilitas ketiga bank yang bersangkutan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentabilitas BNI dari Tahun 2004-2006 mengalami 

penurunan, meskipun pada Tahun 2006 mengalami kenaikan yang berarti. Hal ini 

memperlihatkan bahwa kemampuan BNI untuk menghasilkan keuntungan sudah membaik. 

Sementara itu, rentabilitas BRI antara Tahun 2004-2006, secara keseluruhan adalah rendah 

karena terjadi penurunan rentabilitas yang signifikan, kecuali tingkat pendapatan bunga 

bersihnya menunjukkan peningkatan yang berarti. Dengan demikian, kemampuan BRI untuk 

menghasilkan keuntungan adalah rendah. Di sisi lain, pada Tahun 2005, rentabilitas Bank 

Mandiri mengalami penurunan yang tajam, lebih rendah dari pada rentabilitas pada Tahun 2004. 

Selanjutnya, pada Tahun 2006, rentabilitas Bank Mandiri menunjukkan peningkatan yang 

signifikan, seperti yang tercermin pada rasio rentabilitasnya yang menunjukkan adanya kenaikan 

keuntungan yang berarti. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode time series analysis, rentabilitas BNI 

antara Tahun 2004 sampai 2005 adalah tidak baik. Sementara itu, rentabilitas BNI untuk Tahun 

2005 sampai 2006 adalah baik. Sedangkan rentabilitas BRI pada Tahun 2005 adalah tidak baik, 

karena lebih rendah dari pada rentabilitas pada Tahun 2004, dan rentabilitas BRI untuk Tahun 

2005-2006, adalah tidak baik. Hasil analisis rentabilitas untuk Tahun 2004-2005, menunjukkan 

bahwa tingkat rentabilitas Bank Mandiri adalah tidak baik, di lain pihak, rentabilitas Bank 

Mandiri pada Tahun 2005-2006 adalah baik.  

Hasil analisis cross-section menunjukkan bahwa tingkat rentabilitas yang paling baik pada tahun 

2004 adalah BRI dengan nilai 20, selanjutnya Bank Mandiri dengan nilai 12, dan terakhir BNI 

46 dengan nilai 10. Untuk tahun 2005 tingkat rentabilitas yang paling baik adalah Bank Rakyat 

Indonesia dengan nilai 21, peringkat kedua, BNI 46 dengan nilai 12, dan posisi ketiga, Bank 

Mandiri dengan nilai 9. Tahun 2006, tingkat rentabilitasnya yang paling baik adalah BRI dengan 

nilai 21, kemudian BNI 46 dengan nilai 12 dan terakhir, Bank Mandiri dengan nilai 9. 

Dengan demikian, peringkat di antara ketiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, 



yang paling baik tingkat rentabilitasnya selama tahun 2004-2006 adalah Bank Rakyat Indonesia, 

di peringkat selanjutnya adalah Bank Nasional Indonesia 46, dan urutan yang terakhir adalah 

Bank Mandiri. 

 

 

The background of this research is to descript about the rentabilities of BUMN banks that 

showed their operational to produces profit or income by used the rentabilities analysis. So, the 

topic of this research is rentabilities analysis of the BUMN banks (case study at ISX). The goal is 

to get information about the rentabilities of BUMN banks for 2004-2006 periods. 

The rentabilities analysis by means the financial ratio that included: gross profit margin (GPM), 

net profit margin (NPM), return on equity (ROE), income to total assets, gross income to total 

assets, net interest margin (NIM), and Net Interest Income (NII), and time series analysis, and 

cross-section analysis, a method that giving a ranks and score to simplified evaluation and 

compared the rentabilities among those banks.  

The financial ratio showed that BNI rentabilities at 2004-2005 was decreased, although get 

increased in 2006. This means that the ability of BNI to produces the profit or income was better 

than previous year. Meanwhile, all BRI rentabilities among 2004-2006 periods are bad, because 

its financial ratio was decreased significantly. This showed that the ability of BRI to produces the 

profit or income was too poor. In other hand, the rentabilities of Bank Mandiri at 2005 was hard 

decreased than 2004, and finally, in 2006, its rentabilities was got increased significantly, and 

this mean, the the ability of Bank Mandiri to produces the profit or income are good. 

Time series analysis showed that BNI rentabilities among Tahun 2004-2005 was not good. 

Beside that, its rentabilities for 2005 untill 2006 was good. Meanwhile, BRI rentabilities at 2005 

was not good, because lower than its rentabilities at 2004, and rentabilities of BRI for 2005-

2006, was not good. The rentabilities for 2004-2005, showed that the rentabilities of Bank 

Mandiri was not good, in the other side, its rentabilities for 2005-2006 was good.  

Cross-section analysis at 2004, showed that the best rentabilities was BRI with score 20, then 

Bank Mandiri about 12, and BNI 46 with score 10. For 2005, the best rentabilities was Bank 

Rakyat Indonesia with score 21, second, BNI 46 with 12, and the last, Bank Mandiri with 9. In 

2006, the best rentabilities was BRI with score 21, then BNI 46 with 12, and, Bank Mandiri with 

9. 

The best rentabilities ranks of Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banks for 2004-2006 are 

Bank Rakyat Indonesia, then Bank Nasional Indonesia 46, and the last was Bank Mandiri. 

 


