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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem keuangan industri dalam dekade terakhir dapat

dikatakan cukup dramatis. Krisis perbankan beberapa waktu yang lalu masih

menyisakan trauma bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan

bisnis. Meski beberapa analisis menyatakan bahwa krisis keuangan selalu

didahului oleh fluktuasi dan ketidakstabilan makroekonomi yang

menyebabkan terdepresinya mata uang domestik secara siqnifikan dan

menyulut tingginya tingkat bunga dan inflasi, yang berujung pada krisis

perbankan, beberapa analisis lain berpendapat bahwa ketidakstabilan

makroekonomi justru disebabkan lemahnya sistem perbankan. Peristiwa

likuidasi puluhan bank merupakan peristiwa yang tidak terduga yang

menimbulkan kepanikan dalam masyarakat.

Untuk itu seiring dengan perkembangan dunia perbankan saat ini,

informasi mengenai kinerja keuangan perbankan semakin dibutuhkan. Salah

satu upaya untuk membantu para pelaku bisnis dalam menilai kondisi

keuangan suatu perusahaan (tanpa kecuali perbankan) yaitu dengan

melakukan analisis laporan keuangan. Adapun informasi yang tersaji antara

lain mencakup informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja

perusahaan, aliran kas perusahaan dan informasi lainnya yang terkait dengan

laporan keuangan. Untuk memahami laporan tersebut dilakukan analisis
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laporan keuangan yang meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan.

Analisis dengan rasio akan memberikan hasil yang terbaik, jika digunakan

dalam suatu kombinasi untuk menunjuk suatu perubahan kondisi keuangan

atau kinerja operasional selama periode tertentu, lebih lanjut dapat

memberikan gambaran suatu trend dan pola perubahan, yang pada akhirnya

bisa memberikan indikasi adanya risiko dan peluang bisnis (Mudjarad

Kuncoro Suhardjono, 2002: 557).

Analisis rasio laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis,

baik pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai

kondisi keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan.

Untuk menilai kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan lima aspek

penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity).

Empat dari lima aspek tersebut masing-masing capital, assets, management,

earning, liquidity dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini

menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi

keuangan perusahaan perbankan. Bahkan lebih dari itu, rasio keuangan

bermanfaat dalam memprediksi laba perusahaan (Penman, 1992 : Machfoedz,

1994).

Keadaan kinerja keuangan perbankan sangat penting untuk diketahui

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan manajemen di

segala aspek. Dengan adanya kinerja yang baik maka para pihak investor dan

pihak   lain   diluar   perbankan   tidak  akan   ragu-ragu   untuk menanamkan

investasinya kepada bank-bank yang bersangkutan.
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Menurut Harianto dan Sudono (1998) para pengguna dan pemanfaat

laporan keuangan adalah pemegang saham, investor, manajer, karyawan,

pemasok dan kreditur, pelanggan, pemerintah dan pengguna lainnya. Antara

pengguna laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya mempunyai

kepentingan yang berbeda. Pemegang saham akan menilai kinerja manajemen

sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan dana pemegang

saham. Investor memerlukan informasi keuangan untuk membantu

menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasinya.

Karyawan berkepentingan terhadap laporan keuangan agar perusahaan selalu

berkembang dan menghasilkan laba, disamping itu untuk melihat rencana

pensiun di masa depan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan

merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan

perusahaan, kinerja seta perubahan posisi keuangan perusahaan yang sangat

berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa laporan keuangan disusun

untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan.

Informasi dalam laporan keuangan ini diharapkan akan digunakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan

keputusan ekonomi (Harnanto, 1994 : 9).

Ukuran kinerja keuangan SK Men. Keu. Nomor KEP.

792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang lembaga keuangan

yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan

no. 280/KMK/10/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang pengawasan dan
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pembinaan lembaga keuangan bukan bank serta ditindak lanjuti dengan surat

edaran Bank Indonesia No. SE. 23/21/BPPP disebutkan bahwa kinerja

lembaga keuangan adalah mengenai permodalan, kualitas aktiva produktif,

aspek manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Dalam penelitian inin peneliti

menggunakan rasio keuangan untuk menilai kinerja antara bank pemerintah

dan bank swasta yang didasarkan pada laporan keuangan. Rasio keuangan

merupakan alat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Pada

dasarnya standar yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan

perbankan adalah rasio CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning,

Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk) yang diambil dari surat edaran BI

yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang penilaian tingkat

kesehatan bank umum. Secara international BIS (Bank for International

Settlement) menerapkan CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning,

Liquidity) sebagai standar ukuran kinerja perbankan yang telah menjadi acuan

hampir seluruh negara. Namun dalam penelitian ini pengukuran rasio yang

digunakan adalah rasio rentabilitas (earning ratios), rasio likuiditas (liquidity

ratios), rasio solvabilitas (capital ratios). Alasan mengapa peneliti hanya

mengambil tiga dari lima rasio adalah sebagai berikut:

1.   Belum adanya keseragaman rasio keuangan yang harus dicantumkan

perusahaan dalam propektus pada saat go public.

2. Mengingat aspek manajemen merupakan aspek yang penilaian

berdasarkan pada kualitatif tidak pada nilai kuantitatif, sehingga penerapan
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manajemen hanya digunakan sebagai faktor pendukung hasil penilaian

kuantitatif.

3.   Dengan mengukur melalui rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas,

maka dapat dijadikan dasar penilaian kinerja keuangan bank. Kinerja

keuangan bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban

jangka pendek dengan segera, mendayagunakan aktiva secara optimal,

memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, serta

menghasilkan laba.

Perbedaan antara bank pemerintah dan bank swasta adalah terletak

pada segi kepemilikannya. Bank pemerintah merupakan bank yang pendirian

dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sedangkan bank swasta merupakan

bank yang pendirian dan modalnya dimiliki swasta. Agar bank pemerintah dan

bank swasta dapat tumbuh dan berkembang, tentunya harus mempunyai

kinerja keuangan yang baik. Informasi yang disajikan dalam kinerja keuangan

ini dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait seperti investor, kreditor, dan

pihak-pihak diluar perbankan untuk memprediksikan kinerja keuangan yang

sebenarnya pada setiap periode (dalam hal ini tahun 2004-2006).

Dengan berdasarkan pada laporan kinerja keuangan bank pemerintah

dan swasta, maka dalam penelitian ini, penulis mengambil judul “ANALISIS

RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN

PERBANKAN (Studi Empiris Pada Bank Go Public di Bursa Efek

Indonesia Tahun 2004-2006)”.
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B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan untuk menunjukkan inti masalah yang

akan   diteliti   sehingga mudah   dipahami   secara   jelas  dan   tidak   terjadi

penyimpangan yang terlalu jauh dari masalah sebenarnya. Dari uraian latar

belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah yang diajukan dalam

penelitian ini adalah: “Adakah perbedaan kinerja keuangan antara bank

pemerintah dan bank swasta tahun 2004-2006?”

C. Pembatasan Masalah

Karena adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan skripsi ini

pembahasan masalah akan dibatasi pada dua jenis bank yaitu bank pemerintah

dan bank swasta dengan melihat rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

Data yang dipakai adalah bank-bank yang go public, yang diterbitkan laporan

keuangannya pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2004-

2006.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan

antara bank pemerintah dan bank swasta tahun 2004-2006 melalui rasio

rentabilitas (earning), likuiditas (liquidity), dan solvabilitas (capital).

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada

banyak pihak diantaranya:
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1.   Bagi pemilik dana investasi, hasil penelitian ini dapat dijadikan

pertimbangan keputusan dalam menanamkan investasinya pada bank yang

bersangkutan.

2.   Bagi bank yang diteliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan manajerial yang

berhubungan dengan kelangsungan hidup usaha perbankan.

3.   Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk

mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama kuliah

ke dalam dunia penelitian.

4.   Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi

mengenai kinerja keuangan perbankan yang dihitung dengan rasio

rentabilitas (earning), likuiditas (liquidity), dan solvabilitas (capital).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini agar dapat disusun karya yang mudah

dipahami dan pembahasannya terarah, maka dibuat suatu sistematika skripsi

sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan informasi kepada pembaca tentang latar

belakang masalah yang diteliti, perumusan masalah, pembatasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan skripsi.
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Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini bertujuan menjelaskan mengenai teori-teori yang

ada hubungannya dengan penelitian yang meliputi tentang:

Pengertian Bank, Peran dan Fungsi Bank, Jenis-Jenis Bank di

Indonesia, Pengertian Laporan Keuangan Bank, Kinerja Keuangan,

Penilaian Kinerja Keuangan Bank, dan Penilaian Pelaksana Rasio

Keuangan, Tinjauan Penelitian Sebelumnya, Kerangka Teoritis,

dan Hipotesis.

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini bertujuan menjelaskan mengenai metode penelitian

yang digunakan antara lain: Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel,

Data dan Sumber Data, Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan

Data, Metode Analisis Data, dan Alat Analisis Data.

Bab IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian rasio

keuangan bank pemerintah dan bank swasta dengan rasio

rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, hasil uji normalitas, hasil uji

hipotesis dan pembahasan.

Bab V PENUTUP

Pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kesimpulan yang

diperoleh dari penelitian, keterbatasan dalam pelaksana penelitian,

dan saran-saran yang dapat diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


