BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Pergeseran dana menyebabkan biaya dana menjadi tinggi, selain biaya
dana, bank juga harus membayar biaya non bunga dan biaya lainnya. Apabila
biaya ini tidak dapat di imbangi oleh kenaikan pendapatan yang sebagian besar
diperoleh bank cenderung akan menurun. Menurunnya

laba

akan

mengakibatkan tingkat rentabilitas yang akan dicapai oleh bank menjadi
rendah, terlebih lebih apabila perputaran atau turn over dari aktiva yang
dimiliki bank sangat lamban akibat dari kualitas aktiva tersebut yang kurang
baik aau kurang produktif. Karena rentabilitas merupakan kemampuan dari
bank untuk memperoleh laba yang dapat dihitung dengan perbandingan
relative antara laba dan jumlah investasi yang digunakan untuk merealisasikan
laba terbsebut atau dikenal dengan return on Assets atau Return on Investment.
Oleh karena itu semua komponen atau variabel yang membentuk atau
mempengaruhi tinggi rendahnya laba dan perputaran aktiva akan berpengaruh
pula terhadap tingkat rentabilitas yag akan dicapai oleh bank.
Perubahan suku dana menunjuka adanya pergeseran dari sumber dan yang
murah yaitu giro kepada sumber dana mahal yaitu deposito dan tabungan.
Pergeseran dana ini antara lain disebabkan oleh semakin menariknya produk
simpanan deposito dan tabungan yang ditawarkan oleh bank baik melalui
pemberian bunga yang relative inggi, hadiah yang menarik dan nilai lebih dari
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produk serta layanan yang memadai. Bagi bank sendiri pergeseran dana ini
akan mengakibatkan biaya dana menjadi tinggi dan pada gilirannya akan
menekan jumlah margin.
Dengan semkain berkembannya suatu kegiata perekonomian atau
perkembangan kegiatan usaaha bank, maka diperlukan sumber-sumber untuk
penyediaan dana atau pemberian kredit guna membiayai kegiatan tersebut.
Alat ukur yag digunakan mengetahui prestasi perusahaan berpedoman pada
rentabilitas. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memanfaatkan sumbersumber dana secara optimal. Dengan demikian, perusahaan dihadapkan pada
pilihan antara hutang dan modal sendiri untuk pembelanjaan sehingga
pemimpin perusahaan harus dapat menentukan sumber dana yang dapat
memberikan keuntugan yang maksimal.
Pada umumnya rentabilitas dapat diartikan sebagai suatu perbandigan
antara laba yang diperoleh dalam operasi perusahaan dengan modal,
rentabilitas suatu perusahaan merupakan pencerminan kemampuan modal
perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena
iu, rentabilitas merupakan pencerminan efisiensi suatu perusahaan di dalam
menggunakan modal kerjannya, maka cara menggunakan tingkat rentailitas
untuk ukuran efisiensi suatu perusahaan merupakan cara yang baik. Dengan
demikian maka jelaslah bahwa rentabilitas merupakan suatu hal yang sangat
penting bagi suatu perusahaan, sebagai suatu usaha efisiensi dimana setiap
perusahaan dalam operasinya selalu berusaha meningkatkan labanya agar asset
rentabilitas sesuai dengan standar. Oleh Karen itu pengertian rentabilitas sering
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digunakan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan maka rentabilitas
ekonomis dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh
modalnya yang ads untuk menghasilkan laba. Adapun tabel fenomena keadaan
Rentabilitas pada PT Bank BJB Tbk sebagai berikut :
Tabel 1.1
Tabel Fenomena Rentabilitas Pada PT Bank BJB Tbk Periode 2014-2018
Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

ROA

2,06%

1,43%

2,09%

1,8%

1,65%

ROE

15,7%

28,3%

29,7%

15,5%

14,7%

Berdasarkan tabel diatas peneliti mengemukakan bahwa ROA pada tahun 20142015 mengalami penurunan, tahun 2015-2016 kembali mengalami kenaikan tahun
2016-2018 kembali mengalami penurunan, sedangkan ROE pada tahun 2014-2016
mengalami kenaikan tetapi tahun 2016-2018 mengalami penurunan,

Dari

fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul: “ANALISIS RENTABILITAS PADA PT BANK BJB PERIODE 2013 –
2017”.
1.2

Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1

Identifikasi Masalah
Berdasarka latar belakang penelitian diatas, identifikasi masalah dalam

penelitian adalah pengaruh Rentabilitas pada PT. Bank BJB.
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1.2.2 Rumusan Masalah
Sesuai identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan rasio Rentabilitas pada PT.
Bank Bjb periode tahun 2014-2018.
2. Bagimana analisis kinerja keuangan rasio rentabilitas pada PT. Bank Bjb
periode tahun 2014-2018.
1.3

Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1

Maksud Penelitian
Maksud dari diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi

seberapa besar pengaruh Rentabilittas pada PT.Bank BJB Periode Tahun 2014 –
2018.
1.3.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuanagn Rentabilitas pada
PT. Bank BJB periode tahun 2014-2018
2. Untuk mengetahui analisis kinerja keuangan pada PT. Bank BJB untuk
mengatasi keadaan Rentabilitas periode tahun 2014-2018
1.4

Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1

Kegunaan Praktis
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1. Penulis
Untuk menambah dan menyempurnakan ilmu pengetahuan yang diperoleh
selama perkuliahan dan membandingkannya dengan hasil realistis yang
didapatkan darihasil penelitian .
2. Perusahaan
Diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam usaha
memperbaiki kekurangan – kekurangan dan sumbangan pemikiran untuk
dapat lebih meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan.
3. Pihak Lain
Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk meambah informasidengan
permasalahan yang penulis bahas atau juga sebagai bahan penelitian lebih
lanjut.
1.4.2

kegunaan Akademis

1. agar menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai
Rentabilitas.
2. Sebagai bahan antara teori yang didapat dalam bangku kuliah dengan
pelaksanaan dilapangan.
3. Sebagai salah satu alat evaluasi terhadap kurikulum yang beresiko.
1.5

Lokasi dan Waktu penelitian

1.5.1

Lokasi Penelitian
Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada PT. Bursa Efek Indonesia
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1.5.2

Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2019 sampai maret 2020
adapun jadwal penelitian peneliti sebagai berikut :
Tabel 1.2
Jadwal Kegiatan Penelitian

Waktu Kegiatan
No

Uraian

Septmber

Oktober

Novmber

Desember

Januari

Februari

Maret

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

Survey tempat
penelitian

2

Mencari data
penelitian

3

Pengajuan judul
dan proposal
penelitian

3

Pengajuan surat
pengantar
penelitian

4

Penyusunan data
penelitian

5

Bimbingan
penelitian

6

Sidang tugas
akhir

