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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perusahaan perbankan saat ini begitu cepat bahkan

muncul berbagai macam bank sehingga berdampak besar terhadap situasi

perdagangan. Persaingan antar bank merupakan salah satu inplikasi dan

kondisi aktual yang harus dihadapi perusahaan perbankan. Sehingga masing-

masing perusahaan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan dunia

usaha, agar perusahaan dapat bertambah dan berkembang secara tepat.

Perusahaan perbankan harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola

perusahaannya.

Setiap perusahaan harus mempunyai laporan keuangan untuk

memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan.

Pengertian laporan keuangan (menurut Baridwan, 1998) yaitu hasil

akhir suatu proses pencatatan yang berupa ringkasan dari transaksi-transaksi

keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dan dibuat

manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang

dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu laporan

keuangan merupakan salah satu alat yang tepat untuk mempelajari dalam

menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan berdasarkan

laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba, karena

didalamnya terdapat informasi yang penting. Namun dalam hal ini yang
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dimaksud dengan laporan keuangan yaitu manajemen perusahaan harus

melakukan analisis laporan keuangan yang dimaksudkan sebagai suatu usaha

untuk membuat informasi yang lebih sederhana, tepat dan mudah dimengerti.

Analisis laporan keuangan merupakan perhitungan rasio dari data

keuangan perusahaan yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan keuangan.

dan berdasarkan data laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan

rugi laba akan dapat dilakukan analisis laporan keuangan dengan alat analisis

rasio keuangan.

Dengan membandingkan kondisi keuangan antar perusahaan maka

penilis mengambil penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA

KEUANGAN BANK DEVISA DAN BANK NON DEVISA TAHUN 2005-

2008”.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjelaskan perumusan masalah adalah:

Bagaimana tingkat kinerja keuangan Bank Devisa dan Bank non Devisa pada

tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penilitian ini adalah:

1. Data yang dipergunakan adalah laporan keuangan yaitu laporan neraca dan

laporan rugi laba Bank Devisa yaitu: Bank Permata, Bank Mega, Bank BII

dan Bank Non Devisa yaitu: Bank BVI, Bank BEI dari tahun 2005-2008.

2. Analisis kinerja keuangan yang dipergunakan yaitu dengan analisis rasio

likuiditas, solvabilitas dan, rentabilitas.
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D. Tujuan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kinerja

keuangan Bank Devisa dan Bank Non Devisa pada tahun 2005-2008.

Berdasarkan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka manfaat yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

 Penelitian ini, sebagai bahan evaluasi bagi Bank atas kinerjanya dan

bagaimana perusahaan menentukan rencana kedepan yang ingin

dicapainya.

2. Bagi pihak lain

Hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat

dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan

F. Sistematika Penulisan

BAB I:  PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, pembahasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan skripsi.

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dijelaskan tentang pengertian bank, fungsi dan tujuan bank,

pengertian dan arti penting laporan keuangan, tujuan, manfaat dan

sifat laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan bank,
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tujuan analisis laporan keuangan, pengertian dan macam analisis

rasio.

BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini dijelaskan tentang kerangka teoritik, hipotesis, metode

penelitian.

       BAB IV:  ANALISA DATA

Bab ini dijelaskan tentang gambaran umum perusahaan dan

analisis data

       BAB V:   KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini dijelaskan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan

penelitian dan saran.


