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1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perbankan  di  Indonesia  mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dan 

keberadaannya  sangat  mutlak  dalam  pembangunan  ekonomi  sebagai  lembaga 

keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediary yaitu perantara keuangan 

antara  pihak  yang  surplus  dana  dengan  pihak  yang  defisit  dana.  Perbankan 

nasional  harus  menjadi  perbankan  modern  dengan  layanan  dan  produk  yang 

berkualitas. Apalagi kini pertumbuhan bank, baik dari sisi jumlah, volume usaha, 

dan  kredit  yang  diberikan  dari  dana  masyarakat  yang  dihimpun  mengalami 

pertumbuhan yang pesat dan menimbulkan persaingan yang ketat. 

Masingmasing  bank  harus  berupaya  untuk  selalu  memperbaiki  kinerjanya 

demi  mempertahankan  kelangsungan  usahanya.  Dewasa  ini  dalam  upayanya 

untuk  mencapai  kinerja  yang  optimum,  perbankan  di  Indonesia  dihadapkan 

dengan berbagai masalah diantaranya adalah tingkat inflasi dan kredit macet yang 

tinggi. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dari suku bunga simpanan mengakibatkan 

perbankan  mengalami  negative  spread.  Tingkat  kredit  macet  yang  tinggi  pun 

menyebabkan  terhambatnya  kemampuan  perbankan  untuk  menghasilkan 

pendapatan  bunga  yang  merupakan  pendapatan  utama  perbankan.  Selain  itu 

perbankan  juga  harus  mampu  menghadapi  persaingan  yang  ada  (Sumber: 

www.bi.go.id) . 

Di  tengah  persaingan  yang  ketat,  setiap  bank  harus  mampu  menghimpun 

dana  yang  dibutuhkan  untuk  membiayai  kegiatannya  dan  menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan efektif. Dalam praktiknya 

bank  harus  mampu  menarik  keinginan  nasabah  untuk  berinvestasi  dengan 

menetapkan bunga simpanan yang tinggi, sedangkan di lain pihak bunga tersebut 

merupakan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  bank. Maka  dari  itu  setiap  bank 

harus  menetapkan  kebijakan  yang  tepat  disetiap  kegiatan  yang  dilaksanakannya 

agar  mampu  mencapai  efisiensi  dan  menghasilkan  kinerja  yang  baik.  Dengan 

kinerja  yang  baik  maka  bank  akan mampu menghadapi  persaingan  yang  begitu 

ketat dan mampu menghasilkan keuntungan yang optimal.



Salah  satu  kinerja  yang  dijadikan  tolak  ukur  atas  keberhasilan  usaha  bank 

adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu bank merupakan informasi yang 

berguna  untuk  pengambilan  keputusan  baik  bagi  pihak  internal  perusahaan 

maupun untuk pihak eksternal perusahaan. Salah satu cara untuk menilai kinerja 

keuangan  bank  adalah  dengan  melakukan  analisis  terhadap  laporan  keuangan 

bank yang bersangkutan. Laporan keuangan suatu bank akan menunjukan kondisi 

keuangan bank secara keseluruhan, dan dari  laporan keuangan itu akan diketahui 

keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Analisis 

laporan  keuangan  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  cara  membandingkan 

laporan  keuangan  periode  sekarang  dengan  laporan  keuangan  periode 

sebelumnya. Dengan membandingkan  keduanya,  maka  akan  terlihat  pergerakan 

posisi masingmasing  pos  dalam  laporan  keuangan  dari  periode  satu  ke periode 

selanjutnya  sehingga  akan mempermudah penilaian  kinerja  keuangan  pada  bank 

yang  bersangkutan.  Selain  membandingkan  pospos  dalam  laporan  keuangan, 

analisis  laporan keuangan juga bisa dilakukan dengan cara membandingkan rasio 

keuangan  dari  beberapa  periode  yang  berbeda.  Penilaian  kinerja  ini  juga  dapat 

dilakukan  dengan  cara  membandingkan  dengan  perusahaan  pesaing.  Hasil 

perbandingan  akan  dianalisis  untuk  akhirnya  dilakukan  penilaian  atas  kinerja 

keuangan  bank  yang  bersangkutan.  Hasil  penilaian  kinerja  keuangan  ini  akan 

sangat  berguna  untuk  proses  pengambilan  keputusan  oleh    pihakpihak  yang 

berkepentingan.  Setiap  bank  harus  selalu  berupaya  untuk  menghasilkan  kinerja 

yang  baik  ditengah  persaingan  yang  ketat.  Salah  satunya  adalah  dengan  selalu 

berusaha  untuk  meningkatkan  kinerja  keuangannya  dengan  cara  melaksanakan 

kegiatannya dengan efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu menghasilkan 

keuntungan yang optimal. 

Dari  latar belakang di atas maka penulis  tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: 

“Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Perbankan  Berdasarkan  Analisis 

Perbandingan Laporan Keuangan”



1.2. Identifikasi Masalah 

Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  manfaat  dilakukannya  analisis 

perbandingan  laporan  keuangan  dalam  menilai  kinerja  keuangan  perusahaan. 

Secara lebih rinci masalah yang akan diteliti diidentifikasikan sebagai berikut: 

1.  Bagaimana kinerja keuangan masingmasing perusahaan dinilai dari hasil 

analisis perbandingan laporan keuangan. 

2.  Bagaimana perbandingan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan hasil 

analisis laporan keuangan. 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini dilakukan dengan maksud untuk mengolah, menganalisis, dan 

menginterpretasikan  data  dalam  rangka  menyusun  skripsi  sebagai  salah  satu 

syarat  yang  diwajibkan  dalam  menempuh  ujian  sarjana  Strata1  pada  Program 

Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

Sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui: 

1.  Kinerja  keuangan  masingmasing  perusahaan  dinilai  dari  hasil  analisis 

perbandingan laporan keuangan. 

2.  Perbandingan  kinerja  perusahaan  berdasarkan  hasil  analisis  laporan 

keuangan. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan dua macam kegunaan yaitu kegunaan teoritis 

dan kegunaan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi 

bahan  kajian  lebih  lanjut  dalam  penelitian  mengenai  manfaat  analisis 

perbandingan laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan bank. 

Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  baik  secara 

langsung maupun tidak langsung bagi:



1.  Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi 

perusahaan  yang  diteliti  sebagai  saran  untuk  melakukan  perbaikan  dan 

peningkatan kinerja keuangannya di masa yang akan datang. 

2.  Penulis 

Bagi  penulis  penelitian  ini  berguna  sebagai  wahana  untuk  memahami 

gambaran  secara  teori  meupun  empirik  mengenai  analisis  perbandingan 

laporan  keuangan  untuk  menilai  kinerja  keuangan  bank.  Dengan  demikian 

akan mengantarkan penulis pada pemahaman yang lebih luas mengenai objek 

yang diteliti. 

3.  Pihak lain 

Bagi  pihak  lain  diharapkan  hail  penelitian  ini  akan  dapat  memberikan 

informasi  yang  berarti,  serta  menambah  pengetahuan  dan  pemahaman  yang 

terbatas mengenai objek yang diteliti. 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Penertian bank menurut UU RI No.10 Tahun 1998 tentang PokokPokok 

Perbankan Pasal 1 ayat 2 adalah: 

“Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat 
dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  ke  masyarakat  dalam 
bentuk  kredit  dan  atau  bentukbentuk  lainnya  dalam  rangka 
meningkatkan taraf hidup orang banyak” 

Dari  pengertian  tersebut  dapat  terlihat  fungsi  bank  sebagai  financial 

intermediary  atau  sebagai  perantara  keuangan  antara  pihak  yang  surplus  dana 

dengan pihak yang defisit dana. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana 

dari  masyarakat  dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  yang 

memerlukan. Dana dihimpun dalam bentuk simpanan dan dana disalurkan dalam 

bentuk  pinjaman  atau  kredit.  Dari  kegiatan  ini  bank  memperoleh  spread  based 

income  yaitu  pendapatan  yang  diperoleh  dari  selisih  pendapatan  bunga  dengan 

biaya  bunga,  atau  biasa  disebut  juga  dengan  pendapapatan  bunga  bersih  (net 

interest  income).  Selain  menghimpun  dana  dan  menyalurkan  dana,  bank  juga



melakukan kegiatan lain seperti transfer uang, kliring, kartu kredit, dan lainlain. 

Dari kegiatankegiatan ini bank memperoleh fee based income. 

Setiap periode, bank akan menyusun laporan keuangan yang menggambarkan 

kondisi dari hasil kegiatan yang dilakukan bank selama periode tersebut. Laporan 

keuangan  ini  bisa disusun secara  bulanan,  triwulanan,  semesteran, atau  tahunan. 

Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi 

Keuangan (2007:2): 

”07  Laporan  keuangan  merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan 
keuangan.  Laporan  keuangan  yang  lengkap  biasanya  meliputi  neraca, 
laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan  posisi  keuangan  (yang  dapat 
disajikan dalam berbagai  cara misalnya,  sebagai  laporan arus kas, atau 
laporan  arus  dana),  catatan  dan  laporan  lain  serta  materi  penjelasan 
yang merupakan bagian  integral dari  laporan keuangan. Disamping  itu 
juga  termasuk  skedul  dan  informasi  tambahan  yang  berkaitan  dengan 
laporan  tersebut,  misalnya,  informasi  keuangan  segmen  industri  dan 
geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 

Menurut IAI dalam PSAK No.31 tentang Akuntasi Perbankan (2007:15): 

“80 Laporan keuangan bank terdiri atas: 
(a)neraca; 
(b)laporan laba rugi; 
(c)laporan arus kas; 
(d)laporan perubahan ekuitas; 
(e)catatan atas laporan keuangan.” 

Analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:190): 

“Analisis  laporan  keuangan  adalah  menguraikan  pospos  laporan 
keuangan  menjadi  unit  informasi  yang  lebih  kecil  dan  melihat 
hubungannya  yang  bersifat  signifikan  atau  juga  mempunyai  makna 
antara  data  kuantitatif  maupun  data  non  kuantitatif  dengan  tujuan 
untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dan 
proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

Analisis  laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah  laporan 

keuangan ke dalam unsurunsurnya, menelaah unsurunsur tersebut, dan menelaah 

hubungan  antara  unsurunsur  tersebut  dengan  tujuan  untuk  memperoleh 

pemahaman  yang  baik  dan  tepat  atas  laporan  keuangan  itu  sendiri.  Laporan 

keuangan  merupakan  objek  dari  analisis  laporan  keuangan,  dimana  data  dalam



laporan  keuangan  akan  menjadi  data  mentah  yang  kemudian  diolah  menjadi 

informasi yang lebih berguna dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. 

Laporan  keuangan  bank  menunjukan  kondisi  keuangan  bank  secara 

keseluruhan,  termasuk  keunggulan  dan  kelemahannya.  Beberapa  teknik  untuk 

menganalisis  laporan  keuangan  yaitu  analisis  perbandingan  laporan  keuangan, 

analisis  trend  dalam  persentase  (trend  percentage  analysis),  commonsize 

statement,  analisis  sumber  dan  penggunaan  modal  kerja,  analisis  sumber  dan 

penggunaan kas, analisis rasio, analisis perubahan laba kotor, dan analisis break 

even. 

Dalam  analisis  laporan  keuangan  terdapat  suatu  kebutuhan  untuk 

membandingkan informasi. Perbandingan ini dapat dibuat berdasarkan dasar yang 

berbedabeda yaitu: 

1.  Dasar intra perusahaan 

Dasar ini membandingkan sutau pos atau hubungan finansial perusahaan pada 

tahun sekarang dengan pos atau hubungan yang sama pada tahun sebelumnya. 

Faktor  penting  dalalm  perbandingan  ini  adalah  adanya  trend  atau  indikasi 

bahwa kinerja sebuah perusahaan stabil, meningkat, atau menurun tidak hanya 

dalam jangka pendek tapi juga dalam jangka panjang. 

2.  Dasar ratarata industri 

Dasar  ini  membandingkan  suatu  pos  atau  hubungan  finansial  perusahaan 

dalam ratarata industri yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat keuangan. 

3.  Dasar antar perusahaan 

Dasar  ini  membandingkan  suatu  pos  atau  hubungan  finansial  perusahaan 

dengan  pos  atau  hubungan  yang  sama  dengan  satu  atau  lebih  perusahan 

pesaing. 

Kinerja  adalah  suatu  yang  dicapai  atau  prestasi  yang  diperhatikan  atau 

kemampuan  kerja.  Ukuran  kinerja  keuangan  menurut  sudut  pandangnya  ada  3 

yaitu: 

1.  Sudut pandang perusahaan atau manajemen 

2.  Sudut pandang pemilik 

3.  Sudut pandang pemberi pinjaman



Penilaian kinerja keuangan bank adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

oleh  manajemen  bank  untuk  mengevaluasi  hasilhasil  dari  aktivitas  yang  telah 

dilaksanakan  dan  diperbandingkan  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan 

sebelumnya. 

Beberapa  rasio  yang  digunakan  sebagai  alat  ukur  untuk  menilai  kinerja 

perbankan yaitu: 

1.  Rasio Profitabilitas 

Rasio  profitabilitas  atau  rasio  rentabilitas  yaitu  rasio  yang  digunakan  untuk 

mengukur  tingkat  efisiensi  usaha  dan  profitabilitas  yang  dicapai  oleh  bank 

yang bersangkutan. 

2.  Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek saat ditagih. 

3.  Rasio Solvabilitas 

Rasio  solvabilitas  yaitu  rasio  yang  digunaan  untuk  mengukur  kemampuan 

bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. 

4.  Rasio Kualitas Asset 

Rasio kualitas asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam mengelola seluruh asset yang dimilikinya. 

Hasil  analisis  laporan  keuangan  akan  mampu  menginterpretasikan  berbagai 

kecenderungan  yang  dapat  memberikan  dasar  pertimbangan  mengenai  potensi 

keberhasilan  perusahaan  di  masa  yang  akan  datang.  Analisis  laporan  keuangan 

dapat  membantu  manajemen  untuk  mengidentifikasi  kekurangan  perusahaan 

untuk kemudian dilakukan perbaikan.



Gambar 1.1 

Paradigma Kerangka Pemikiran 

1.6. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif. Data 

penelitian yang diperoleh akan diolah, dianalisis secara kuantitatif, serta diproses 

lebih lanjut dengan alat bantu berupa dasardasar teori yang dipelajari sebelumnya 

sehingga  dapat  memperjelas  gambaran  mengenai  objek  yang  diteliti  dan 

kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan. 

Menurut Mohammad Nazir (2003:63) penelitian deskriptif adalah: 

“Merupakan  suatu  metode  dalam  meneliti  status  kelompok  manusia, 
suatu kondisi, suatu penelitian ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 
sekarang  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  mengenai 
perusahaan  khususnya  mengenai  aspekaspek  yang  sedang  diteliti  dan 
melakukan hubungan terhadap variabel yang diteliti.” 
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Metode deskriptif  ini tidak hanya memberikan  gambaran terhadap fenomena 

tetapi  juga  menerangkan  hubungan,  menguji  hipotesis,  membuat  prediksi,  serta 

mendapatkan  makna  dari  suatu  masalah  yang  ingin  dipecahakan.  Metode 

deskriptif  dengan  pendekatan  survei  adalah  penelitian  yang  diadakan  untuk 

memperoleh  faktafakta  dan  gejalagejala  yang  ada  dan  mencari  keterangan 

keterangan  secara  faktual  baik  tentang  intitusi  sosial,  ekonomi  atau  politik  dari 

suatu kelompok atau suatu daerah. 

Dalam  pengumpulan  datadata  yang  diperlukan,  penulis  menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

1.  Pengumpulan Data Sekunder 

Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  yang 

diperoleh dari situs internet www.bi.go.id  berupa informasi mengenai laporan 

keuangan  publikasi  bank  umum.  Data  dalam  penelitian  ini  berupa  laporan 

keuangan publikasi dari beberapa bank persero yang telah ditentukan sebagai 

sampel penelitian yang nantinya akan diolah lebih lanjut sesuai dengan tujuan 

dari penelitian ini. 

2.  Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder lain yang 

akan digunakan sebagai dasar perbandingan. Data sekunder ini didapat dengan 

cara  membaca  dan  mempelajari  literaturliteratur,  catatancatatan,  dan 

sumbersumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

http://www.bi.go.id/


Tabel 1.1 

Operasional Variabel 

Variabel  Konsep  Indikator  SubIndikator 

Trend ROA 

Trend ROE 

Trend NIM 

Analisis 

Profitabilitas 

Trend BOPO 

Analisis Likuiditas  Trend LDR 

Analisis 

Solvabilitas 

Trend CAR 

Evaluasi  Kinerja 

Keuangan 

Perbankan 

Berdasarkan 

Analisis 

Perbandingan 

Laporan 

Keuangan 

Penilaian  kinerja 

keuangan 

perbankan 

berdasarkan  hasil 

analisis 

perbandingan 

laporan  keuangan 

perusahaan  dalam 

beberapa  periode 

yang berbeda 

Analisis  Kualitas 

Asset 

Trend NPL 

1.7. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang 

diperlukan melalui situs internet www.bi.go.id. Penelitian akan dilakukan mulai 

bulan Januari 2008.

http://www.bi.go.id/

