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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting 

dalam mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun makro. Menurut 

PSAK No. 31 Tahun 1999, Definisi Bank adalah suatu lembaga yang berperan 

sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan 

pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran 

 

Menurut Susilo, Triandoro dan Santoro (2006:9), fungsi bank adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat untuk berbagai tujuan atau fungsi Financial Intermediary. Selain 

fungsi bank secara umum, terdapat juga fungsi bank secara spesifik. Ada 3 fungsi 

utama bank secara spesifik, yaitu pertama Agent of Trust. Kepercayaan adalah 

kunci dan dasar utama kegiatan perbankan (trust). Kepercayaan disini meliputi 

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya 

kembali ke masyarakat atau bank lain. Kunci utama masyarakat mau menitipkan 

dana yang mereka miliki kepada bank apabila sudah dilandasi atas dasar 

kepercayaan kepada bank tersebut. 

 

Masyarakat yakin dan percaya, dana yang mereka titipkan akan aman dan 

dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya ketakutan bank akan bangkrut atau 

tidak bisa diambil kembali. Begitu pula bank dalam menyalurkan dana titipan 

tersebut untuk dipinjamkan kepada debitur juga atas asas kepercayaan. 

 

Bank tidak akan khawatir apabila debitur akan menyalahgunakan dana 

yang telah dipinjamkan kepada mereka karena bank percaya debitur memiliki 

kemampuan untuk membayar sesuai perhitungan yang masuk akal. Selain itu, 



2 

 

bank percaya bahwa debitur akan memiliki niat untuk membayar meskipun saat 

jatuh tempo. 

  

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak 

perbankan memberikan balas jasa kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat 

berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan dan lain-lain. Semakin tinggi balas 

jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan 

uangnya. 

 

Kemudian fungsi utama kedua adalah Agent of Development. Sektor riil 

dan sektor moneter adalah dua hal perekonomian yang tidak dapat dipisahkan, 

saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jika salah satunya bekerja kurang 

baik maka berpengaruh juga pada sisi lainnya. Disini bank difungsikan 

memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi, 

distribusi serta konsumsi/jasa dimana semua kegiatan tersebut tidak dapat 

terpisahkan dari penggunaan uang. Jika semua kegiatan itu berjalan lancar, tentu 

akan banyak membantu dalam pembangunan perekonomian masyarakat. 

 

Fungsi utama ketiga adalah Agent of Service. Selain kegiatan utama bank 

menghimpun dan menyalurkan uang, bank juga memberikan penawaran jasa 

perbankan lainnya kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa disini berupa pengiriman 

uang, barang berharga, pemberian jaminan bank maupun penyelesaian tagihan. 

 

Secara umum kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan adalah 

untuk menghimpun dan menyalurkan dana, baik secara langsung berupa tabungan 

maupun tidak langsung seperti pembayaran pinjaman dari balembaga lain. 

Kemudian penyaluran dana bertujuan untuk modal kerja, investasi maupun 

konsumsi untuk badan usaha dan individu. Menurut Undang-Undang Perbankan 

No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). 
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Perkembangan industri perbankan khususnya sejak Pakto 1988, 

meningkat cukup pesat baik dari jumlah bank, jaringan kantor, volume usaha, 

maupun variasa jasa dan produk yang ditawarkan bank pada masyarakat. Jika 

tahun 1987 jumlahnya hanya 111 bank, pada puncaknya meningkat menjadi 240 

bank pada tahun 1995 (Bank Indonesia, 2004). 

 

Hingga saat ini tercatat ada 122 bank umum yang terdaftar di Bank 

Indonesia yang terdiri dari 111 Bank Umum Konvensional dan 11 Bank Umum 

Syariah (Wikipedia, 21 Juni 2012). Bank Umum Syariah memang memiliki 

pertumbuhan yang cukup pesat, namum jumlah masih kalah jauh dengan jumlah 

Bank Umum Konvensional yang ada. Oleh karena itu dalam hal ini, dipilih Bank 

Umum Konvensional sebagai objek penelitian 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Masalah-masalah dalam penelitian ini, dapat di rumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana analisis rasio Return on Asset (ROA) pada Bank Bumi Arta, 

Bank Nasional Parahyangan dan Bank Victoria Internasional 

dibandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia ? 

2. Bagaimana analisis rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Bumi 

Arta, Bank Nasional Parahyangan dan Bank Victoria Internasional 

dibandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia ? 

3. Bagaimana analisis rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank Bumi 

Arta, Bank Nasional Parahyangan dan Bank Victoria Internasional 

dibandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia ? 

4. Bagaimana analisis rasio Non-Performing Loan (NPL) pada Bank Bumi 

Arta, Bank Nasional Parahyangan dan Bank Victoria Internasional 

dibandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia ? 

5. Bagaimana analisis keseluruhan kesehatan Bank Bumi Arta, Bank 

Nasional Parahyangan dan Bank Victoria Internasional dibandingkan 

dengan kententuan Bank Indonesia? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesehatan pada Bank Bumi Arta, 

Bank Nasional Parahyangan dan Bank Victoria Internasional dengan 

menggunakan analisis Return on Asset (ROA) selama tahun 2012-2016 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesehatan pada Bank Bumi Arta, 

Bank Nasional Parahyangan dan Bank Victoria Internasional dengan 

menggunakan analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) selama tahun 2012-

2016 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesehatan pada Bank Bumi Arta, 

Bank Nasional Parahyangan dan Bank Victoria Internasional dengan 

menggunakan analisis Loan to Deposit Ratio (LDR) selama tahun 2012-

2016 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis kesehatan pada Bank Bumi Arta, 

Bank Nasional Parahyangan dan Bank Victoria Internasional dengan 

menggunakan analisis Non-Peforming Loan (NPL) selama tahun 2012-

2016 

5. Untuk menganalisis tingkat kesehatan Bank Bumi Arta, Bank Nasional 

Parahyangan dan Bank Victoria Internasional berdasarkan ketentuan Bank 

Indonesia 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kami berharap, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

bermanfaat dari berbagai pihak, diantaranya adalah: 

1. Bagi Perusahaan        

      Diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan tentang  

      Kinerja keuangan berdasarkan tingkat profitabilitas, likuiditas, dan       

      solvabilitas. 

2. Bagi Pembaca,  

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

menganalisis kesehatan pada bank dengan menggunakan analisis Return 

on Asset, CAR, LDR dan Non-Performing Loan 
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3. Bagi Penulis,  

Merupakan suatu penerapan teori yang penulis dapatkan selama di 

perkuliahan untuk menganalisis kesehatan pada bank dengan 

menggunakan analisis Return on Asset, CAR, LDR dan Non-Performing 

Loan 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, 

pembahasan hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, 

dan hipotesis penelitian 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab ini berisi tentang uraian tentang profil perusahaan, beserta dengan 

penjelasan visi misi perusahaan, struktur organisasi, dan daftar produk 

dan layanan 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi tentang uraian tentang analisis data, hasil studi kasus yang 

telah dilakukan, dan interpretasi atas hasil studi 
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BAB V PENUTUP 

 

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan 

saran 

   




