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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kegiatan perekonomian negara, perbankan memiliki peranan yang 

penting karena mempunyai fungsi sebagai media perantara keuangan antar pihak 

dengan cara mengumpul dana masyarakat kemudian menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Karena peranan perbankan yang penting dalam bidang perekonomian, 

sistem perbankan menjadi salah satu objek perhatian bagi Bank Indonesia dalam 

menciptakan stabilitas sistem keuangan. Bank merupakan sebuah badan usaha yang 

bertugas untuk menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank 

adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama untuk menghimpun 

dana yang di dapat dari masyarakat lalu menyalurkan kembali dana ke masyarakat 

(Kasmir, 2016).  

Bank merupakan kegiatan usaha yang membutuhkan kepercayaan dari 

masyarakat, bank perlu mempersiapkan diri agar memiliki ketahanan untuk 

menghadapi persaingan di industri perbankan ini. Dalam menghadapi persaingan 

tersebut, para industri perbankan mulai memperbaiki diri dengan cara mengoptimal 

kinerjanya, karena secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif pada 

kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut dapat terwujud apabila bank 

memiliki tingkat kesehatan dan kinerja yang baik dan mampu untuk meningkatkan 

kinerja secara berkelanjutan. Perbankan harus memperhatikan tingkat 

kesehatannya. Tingkat kesehatan bank merupakan nilai yang perlu dipertahankan 
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oleh bank tersebut. Karena akan mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap 

bank yang bersangkutan. Tingkat kesehatan bank dapat dilakukan melalui penilaian 

terhadap kinerja keuangan. 

Kinerja keuangan merupakan hal penting yang perlu dicapai oleh bank, 

karena merupakan suatu hasil ekonomi pada periode tertentu yang dicapai oleh 

perusahaan perbankan untuk menghasilkan laba secara efektif. Kinerja keuangan 

bank dapat dinilai dengan mengevaluasi dan menganalisis laporan keuangan yaitu 

laporan laba rugi dan neraca. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu 

periode proses akuntansi yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam 

menilai kondisi keuangan perusahaan secara umum. Laporan keuangan harus di 

analisis terlebih dahulu agar dapat memperoleh informasi mengenai suatu kinerja 

perusahaan tersebut. Salah satu cara agar dapat menganalisis kinerja sebuah 

perusahaan yaitu dengan menganalisis rasio keuangan agar dapat menjadi dasar 

untuk mengambil suatu keputusan keuangan. 

Analisis rasio keuangan berguna untuk mengetahui apakah tingkat kinerja 

keuangan suatu perusahaan baik atau tidak. Analisis rasio merupakan suatu metode 

analisis untuk mengetahui hubungan akun-akun tertentu dalam laporan keuangan. 

Analisis rasio keuangan dibagi menjadi berbagai jenis, beberapa diantaranya yaitu 

rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Rasio likuiditas menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan 

jaminan harta lancar yang dimilikinya. Pengukuran likuiditas bank dilakukan 

dengan menggunakan Quick Ratio (QR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Loan 

to Assets Ratio (LAR). Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu 
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perusahaan dalam menghasilkan sebuah keuntungan dengan modal yang dimiliki. 

Analisis rasio profitabilitas ini menggunakan Return on Assets (ROA), Return on 

Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM). Sedangkan, Rasio solvabilitas 

menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi semua 

kewajibannya dengan jaminan harta yang dimilikinya. Pengukuran solvabilitas ini 

diukur dengan Primary Ratio (PR), Capital Ratio (CR), dan Risk Assets Ratio 

(RAR). Adapun penilaian risiko bank menggunakan Non Performing Loan (NPL) 

dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah badan usaha 

perbankan yang sebagian ataupun seluruh besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

Bank BUMN terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, PT Bank Mandiri 

Persero, Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk, dan PT Bank Negara 

Indonesia Persero, Tbk. Bank BUMN memiliki keuntungan yang cukup besar, ini 

merupakan bagian dari kesuksesan yang dicapai perusahaan atau secara umum 

dikenal dengan kinerja keuangan. Saat ini, keuntungan dan kontribusi pada total 

kredit investasi dan modal kerja bank BUMN mencapai 45%, 35% terhadap total 

aset, kredit, dan dana pihak ketiga pada perbankan nasional, dan memberikan 

kontribusi sebanyak 40% untuk kredit dalam tumbuhnya perekonomian. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian 

mengenai “ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA BANK BUMN DI 

INDONESIA TAHUN 2018”. 

 



4 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis sebelumnya, diperoleh 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1) Bagaimana kinerja PT Bank Mandiri Persero, Tbk tahun 2018? 

2) Bagaimana kinerja PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk (BNI) tahun 2018? 

3) Bagaimana kinerja PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk (BRI) tahun 2018? 

4) Bagaimana kinerja PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk (BTN) tahun 2018? 

5) Bagaimana kinerja Bank BUMN tahun 2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengetahui kinerja PT Bank Mandiri Persero, Tbk tahun 2018. 

2) Mengatahui kinerja PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk (BNI) tahun 2018. 

3) Mengetahui kinerja PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk (BRI) tahun 2018. 

4) Mengetahui kinerja PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk (BTN) tahun 

2018. 

5) Mengetahui kinerja Bank BUMN tahun 2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1) Perusahaan 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi bahan 

masukan yang dapat digunakan oleh Bank BUMN untuk melakukan 

peningkatan kinerja keuangan. 

2) Pembaca 

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan serta sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan rasio 

perbankan dan dapat memberikan informasi lebih bagi peneliti lainnya. 

3) Penulis 

Menambah pengetahuan penulis mengenai analisis rasio likuiditas, 

profitabilitas, dan solvabilitas pada dunia perbankan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1) Kinerja keuangan pada Bank BUMN tahun 2018 yang dinilai dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan. 

2) Rasio yang digunakan adalah rasio likuiditas (Quick Ratio, Loan to Deposit 

Ratio, Loan to Assets Ratio), rasio profitabilitas (Return On Assets, Return On 

Equity, Net Profit Margin), rasio solvabilitas (Primary Ratio, Capital Ratio, 

Risk Assets Ratio), penilaian risiko bank (Non Performing Loan, Capital 

Adequacy Ratio). 

3) Teknik yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Pada bab ini, dijelaskan masing-masing bab yang meliputi sub bab yang 

akan ditulis :  

BAB I      PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan deskripsi persoalan tugas akhir yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

sistematika pembahasan.  

BAB II     LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi landasan dalam mendukung 

studi.  

BAB III    METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan objek penelitian, tahapan studi kasus, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini. 

BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan mengenai hasil analisis dan pembahasan terkait dengan rumusan 

permasalahan. 

BAB V     PENUTUP 

Bab ini berisikan mengenai simpulan dari keseluruhan pembahasan, keterbatasan 

yang terdapat dalam keseluruhan penelitian, implikasi penelitian, dan saran 

rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut. 


