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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan perbankan sangat penting dalam suatu perekonomian, karena 

bank dalam kegiatan operasinya mempertemukan pemilik dana dengan 

pengguna dana. Dasar utama kegiatan bank adalah kepercayaan masyarakat, 

sehingga setiap bank perluh terus menjaga dan memilihara kepercayaan 

masyarakat tersebut. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berazazkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian 

dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan non 

bankbaik di bawah naungan Bank Indonesia, Departemen Koperasi 

danDepartemen Pegadaian.  Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998  

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7/1992 tentang perbankan, 

lembaga keuangan bankterdiri dari Bank Umum dan BPR. Bank Umum dan 

BPR dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip 

bank konvensional atau bank berdasarkan prinsip syariah. Payung hukum 

untuk BPR adalah PBI No. 8/26/PBI/2006 tanggal 8 September 2006 tentang 

Bank Pekreditan Rakyat. Umum BPR syariah payung hukumnya adalah 
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Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PBI No. 11/23/PBI/2009 tanggal 

01 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memilikiwewenang 

dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan 

kepada yang memerlukan dana tersebut. Jenis-jenis bank yang adadi Indonesia 

antara lain Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Kegiatan usahanya, bank BPR mempunyai tujuan yang hendak dicapai. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah manajemen yang 

tepat, salah satunya adalah dalam pengambilan keputusan. Dalam 

pengambilan keputusan ini pihak manajemen dapat memanfaatkan laporan 

keuangan bank selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis. 

Laporan keuangan adalah instrument yang tepat dijadikan bahan 

analisis kinerja bank dari tahun ke tahun berikutnya, karena di dalam laporan 

keungan terdapat informasi yang penting seperti sumber daya perusahaan, 

kewajiban atau hutang dan kekayaan bank. Dalam laporan keuangan juga 

mencerminkan hasil-hasil yang telah dicapai selama satu periode tertentu. 

Dalam mengadakan analisis dan evaluasi terhadap laporan keuangan akan 

diketahui keadaan perusahaan juga perkembangan keuangannya. Disamping 

itu juga dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang masih ada. 

Analisis laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyajikan 

indikator-indikator yang penting dalam keadaan keuangan perusahaan, 

sehingga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Dalam hal ini produk keputusan yang diambil dan hasil akan tepat 
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pada sasaran yang pada akhirnya akan membawa bank pada tujuan yang 

hendak dicapai. Pada garis besarnya analisis laporan keuangan dengan 

menggunakan ukuran-kuran tertentu atau rasio-rasio tertentu dapat digunakan 

sebagai dasar penilaian kinerja sebuah bank. Keberhasilan bank dalam 

mencapai tujuan tergantung dari aktivitas dari para anggotanya, apakah 

mereka mampu melaksanakan kerja samanya, memiliki kegairahan kerja dan 

mentaati ketentuan serta garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan dalam 

rapat anggota. 

Sebagai badan perantara keuangan yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pinjaman, bank harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat 

dalam mengelola dana mereka. Perwujudan dari kesungguhan bank dalam 

mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerja karena 

kesehatan kinerja sangat penting bagi lembaga usaha. Dengan mengetahui 

tingkat kesehatan usaha, masyarakat (anggota) dapat dengan mudah menilai 

kinerja lembaga tersebut. 

PD. BPR BKK Karangmalang cabang Kedawung merupakan alat 

kelengkapan otonomi  daerah di bidang  keuangan dan menjalankan  usahanya 

sebagai Bank  Perkreditan  Rakyat sesuai dengan ketentuan perbankan yang 

berlaku.PD. BPR BKK Karangmalang cabang Kedawung yang merupakan  

perusahaan yang dimiliki oleh Kabupaten Sragen, keberadaannyadiharapkan 

menjadi lembaga keuangan bank yang dapat berperan dalam usaha pemerataan 

kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah. Banyaknya lembaga keuangan 
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yang menawarkan berbagai kemudahan mengakibatkan kesulitan bagi nasabah 

untuk menentukan pilihan investasinya pada bank yang sehat.  Oleh karena itu 

tingkat kinerja keuangan BPR BKK Karangmalang cabang Kedawung  sangat 

penting untuk menarik nasabah serta mengatasi persaingan yang semakin 

ketat. 

Pengelolaan  BPR BKK Karangmalang cabang Kedawung di wilayah 

Daerah Sragen masih harus ditingkatkan, karena dilihat dari jumlah BPR yang 

ada di wilayah ini tergolong cukup banyak, sehingga persaingan antar BPR 

sangat terbuka. Sekarang ini terdapat banyak bank yang beroperasi di Daerah 

Sragen baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang bisa 

mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Seringkali manajemen bank 

mengambil jalan pintas dalam memenangkan persaingan.  Demi menjaga 

perkembangan usahanya di dalam persaingan yang semakin ketat serta 

menanggapi akan kebutuhan masyarakat,  maka pihak manajemen Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Karangmalang cabang Kedawung harus 

memperhatikan  tingkat kesehatannya yang meliputi lima aspek, yaitu Capital, 

Asset, Management, Earnings, dan Likuidity.  Selain itu BPR Karangmalang 

cabang Kedawung juga harus lebih meningkatkan  skill  atau keahlian sumber 

daya manusianya khususnya dalam bidang IT serta meningkatkan pengawasan 

terhadap kinerja operasional dan memperbaharui inventaris kantor yang sudah 

tidak layak pakai sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional karyawan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ANALISIS KINERJA 
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KEUANGAN PADA BPR BKK KARANGMALANG CABANG 

KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Apakah sudah sesuai dengan metode CAMEL kinerja keuangan PD. BPR 

Bank Kedawung  periode 2013 ditinjau dari aspek Capital, Asset, 

Management, Earnings, dan Likuidity? 

2. Apakah kinerja keuangan PD. BPR Bank Kedawung periode 2013 dalam 

keadaan sehat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah  

sebagai berikut: 

1. Mengetahui kinerja keuangan PD. BPR Bank Kedawung  periode 2013 

ditinjau dari aspek Capital, Asset, Management, Earnings, dan Likuidity. 

2. Mengetahui kinerja keuangan  PD. BPR Bank Kedawung periode 2013 

dalam keadaan sehat atau tidak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi BPR BKK Karangmalang cabang Kedawung 

Untuk memberi masukan kepada Bank Prekreditan Rakyat (BPR) 

menganalisis laporan kinerja keuangan yang selama ini diterapkan.. 

2. Bagi dunia pendidikan 

Menambah khasanah literatur dan acuan untuk penelitian. 


