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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Bank memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. 

Hingga saat ini kehidupan perekonomian dunia tidak dapat dipisahkan dari 

dunia perbankan. Hampir semua segi aktivitas perekonomian memanfaatkan 

perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat menjamin berjalannya 

aktivitas usaha atau bisnis. 

Masyarakat sebagai salahsatu pihak yang berperan dalam lembaga 

keuangan memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai kinerja 

keuangan suatu lembaga tersebut dalam hal mengedepankan prinsip kehati-

hatian, yaitu dalam memilih lembaga keuangan yang layak dalam menyimpan 

dan mengelola dananya. Masyarakat melihat jika suatu bank semakin sehat, 

maka bank tersebut memiliki manajemen yang bagus dan diharapkan dapat 

memberikan return yang tinggi pula.  

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang 

menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.1 Lebih lanjut 

                                                           
1 Malayu Hasibuan S.P, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

hal. 13 
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dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,  

 

Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).2 

 

Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan sistem perbankan yang 

dalam usahanya di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dengan 

mengacu kepada Alquran dan Alhadist. Maksud dari sistem yang sesuai 

dengan syariah Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah 

Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan 

menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur maysir, gharrar, dan riba. 

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I,  

Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor 

cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah.3 

 

Saat ini yang tumbuh adalah banyaknya perbankan syariah yang 

semakin berkembang sehingga berdampak pada lembaga satu dengan yang 

lainnya terus bersaing untuk menarik minat nasabah agar menjadi mitra 

mereka. Hal inilah yang menjadi penyebab tingginya risiko suatu perusahaan 

dalam kesulitan mengenai keuangan atau bahkan mengalami kebangkrutan 

apabila perusahaan tersebut tidak siap menghadapi kondisi atau tantangan 

                                                           
2 Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah 
3 Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I 
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yang berkembang saat ini. Peningkatan kinerja harus dijaga oleh manajemen 

perusahaan dalam rangka memfungsikan dan memberdayakan segala unsur 

yang ada pada perusahaan, yang akan memberikan pandangan baik di mata 

luar.4  

Baik atau buruknya suatu kinerja keuangan bank merupakan cerminan 

kemampuan perbankan dalam mengelola dan mengalokasi sumber dayanya. 

Oleh karena itu, penting bagi bank untuk mengukur kinerja keuangannya. 

Dalam penilaian kinerja keuangan diperlukan sebuah metode pengukuran 

untuk memaksimalkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Laporan keuangan tersebut dianalisis dengan tujuan pengambilan keputusan di 

masa depan seperti mempertahankan kinerja, meningkatkan kinerja, ataupun 

sebagai pertimbangan masyarakat dalam menginvestasikan dana. 

Penilaian kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan berbagai 

macam rasio keuangan sebagai tolak ukur untuk memudahkan kita mengetahui 

keadaan keuangan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Analisis kinerja 

keuangan dapat melihat kinerja perusahaan secara menyeluruh dan mendetail 

dari waktu-kewaktu dan dapat dijadikan instrument analisa oleh perusahaan 

untuk menilai kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan.  

Metode pengukuran kinerja keuangan yang biasa digunakan yaitu 

dengan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan 

untuk menganalisis kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. 

                                                           
4 Evi Ziadatul Nikmah dkk, “Analisis DuPont System Sebagai Dasar Untuk 

Mengukur Kinerja Keuangan PT Nippon Indosari Corpinda tbk Yanga Terdaftar Pada 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014”, Jurnal Bussiness Accounting Review, Vol. 20, 

No. 2 (2014), 4 
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Berdasarkan laman resmi Indonesia Stock Exchange tercatat bahwa 

pada akhir tahun 2018 terdapat tiga bank umum syariah yang sudah go public 

dengan melakukan Initial Public Offering. PT Bank BRI Syariah,tbk 

melakukan kebijakan IPO yaitu pada tanggal 9 Mei 2018. IPO ini telah 

menjadikan Bank BRISyariah sebagai bank usaha BUMN dibidang syariah 

pertama yang melaksanakan penawaran umum saham perdana. Meskipun 

begitu BRI Syariah bukan bank syariah pertama yang melakukan IPO, Bank 

Syariah pertama yang melakukan IPO adalah Bank Panin Dubai Syariah yaitu 

pada tanggal 15 Januari 2014 yang kemudian disusul oleh Bank BTPN 

Syariah pada tanggal 8 Mei 2018. 

Kinerja Keuangan Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan 

Initial Public Offering (IPO) bergerak fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada 

Laba Bersih / net profit sebelum maupun sesudah melakukan Initial Public 

Offering (IPO). 

Berdasarkan data dari laporan laba rugi triwulanan PT Bank Rakyat 

Indonesia Syariah,tbk sebelum Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2016-

2017, menunjukkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Syariah,tbk sebelum 

Initial Public Offering (IPO) mengalami pergerakan fluktuatif dalam laba 

bersih yang diperoleh. 
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Grafik 1.1 Perkembangan Laba Bersih BRISyariah Sebelum IPO 

 Sumber: Laporan keuangan triwulanan BRISyariah 

 

Sedangkan berdasarkan data dari laporan laba rugi triwulanan PT Bank 

Rakyat Indonesia Syariah,tbk sesudah Initial Public Offering (IPO) pada tahun 

2018-2019, menunjukkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Syariah,tbk 

sesudah Initial Public Offering (IPO) juga mengalami pergerakan fluktuatif 

dalam laba bersih yang diperoleh. 

 

Grafik 1.2 Perkembangan Laba Bersih BRISyariah Sesudah IPO 

 Sumber: Laporan keuangan triwulanan BRISyariah 
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Secara teoritis, keputusan go public memperoleh pengaruh yang besar 

dalam memperbaiki kondisi perusahaan dan peningkatan kinerja keuangan. 

Dengan adanya perubahan perusahaan menjadi perusahaan publik maka 

diharapkan kinerja perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan. Dengan 

demikian perusahaan akan menerima keuntungan yang lebih besar. Namun, 

teori tersebut ternyata tidak sesuai dengan fenomena yang terjadi jika dilihat 

dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dimana perusahaan yang telah 

melakukan IPO (Initial Public Offering) justru mengalami penurunan kinerja. 

Menilai kinerja keuangan suatu perusahaan sebelum dan sesudah 

melakukan IPO (Initial Public Offering) ataupun penawaran saham perdana ke 

public  penting dilakukan agar masyarakat yang bertindak sebagai calon 

investor dapat mengetahui kinerja suatu perusahaan tersebut yang mana untuk 

mengambil keputusan dalam membeli saham perusahaan tersebut. Masyarakat 

ataupun calon investor pasti mengharapkan nilai return yang lebih baik. Selain 

itu penilaian kinerja keuangan ini juga penting dilakukan oleh suatu 

perusahaan sebagai bahan evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan 

manajemen. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wirajunayasa dan Putri (2017), 

jurnal ilmiah dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum 

dan Sesudah Initial Public Offerings”. Hasil Penelitian dengan uji beda 

menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan pada rasio ROA, namun 

tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pada rasio NPM. Pada rasio ROA 

terlihat perbedaan pada tahun ketiga dan keempat setelah melakukan IPO, 
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namun perbedaan tersebut menunjukkan kinerja keuangan yang menurun. 

Pada rasio NPM tidak terdapat perbedaan, namun kinerja keuangan pada rasio 

ini menurun dilihat dari nilai rata-rata sebelum melakukan IPO.5  

Sedangkan penelitian yang dilakukan Naldo (2017), skripsi dengan 

judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah 

Dan Bank Umum Konvensional Sebelum dan Sesudah Initial Public Offering 

(IPO), Studi pada PT Bank Panin Dubai Syariah,tbk dan PT Bank Ina 

Perdana, tbk)”. Hasil penelitian dengan uji beda Wilcoxon signed ranks test 

menunjukkan bahwa NPF, NOM, dan CAR terdapat perbedaan kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah IPO. Sedangkan NPL, LDR, BOPO, ROA, 

ROE, dan NIM tidak terdapat perbedaan kinerja antara sebelum dan sesudah 

IPO.6 

Berdasarkan latar belakang dan data di atas penulis mengambil 

penelitian dengan judul penelitian “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan 

Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, tbk Sebelum dan Sesudah 

Initial Public Offering Periode 2016-2019” 

 

 

 

                                                           
5Putu Agus W dan Asri Dwja P., “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan 

Sebelum dan Sesudah Initial Public Offerings”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 

Vo.19 No.3, Juni 2017. 
6Gevri Naldo, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum 

Syariah Dan Bank Umum Konvensional Sebelum dan Sesudah Initial Public Offering: 

Studi pada PT Bank Panin Dubai Syariah,tbk dan PT Bank Ina Perdana, tbk”, Skripsi, 

2017. 
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B. Identifikasi Masalah 

Baik atau buruknya suatu kinerja keuangan bank merupakan cerminan 

kemampuan perbankan dalam mengelola dan mengalokasi sumber dayanya. 

Oleh karena itu, penting bagi bank untuk mengukur kinerja keuangannya. 

Dalam penilaian kinerja keuangan diperlukan sebuah metode pengukuran 

untuk memaksimalkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Laporan keuangan tersebut dianalisis dengan tujuan pengambilan keputusan di 

masa depan seperti mempertahankan kinerja, meningkatkan kinerja, ataupun 

sebagai pertimbangan masyarakat dalam menginvestasikan dana. Pada tanggal 

9 Mei 2018 BRI Syariah mengambil langkah menjadi perusahaan yang Go 

Public yaitu dengan cara melakukan Initial Public Offering (IPO).  

Secara teoritis, keputusan go public memperoleh pengaruh yang besar 

dalam memperbaiki kondisi perusahaan dan peningkatan kinerja keuangan. 

Dengan adanya perubahan perusahaan menjadi perusahaan publik maka 

diharapkan kinerja perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan. Dengan 

demikian perusahaan akan menerima keuntungan yang lebih besar. Namun, 

teori tersebut ternyata tidak sesuai dengan fenomena yang terjadi jika dilihat 

dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dimana perusahaan yang telah 

melakukan IPO (Initial Public Offering) justru mengalami penurunan kinerja. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Adakah perbedaan rasio KPPM BRISyariah sebelum dan sesudah 

melakukan IPO? 
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2. Adakah perbedaan rasio ROA BRISyariah sebelum dan sesudah 

melakukan IPO? 

3. Adakah perbedaan rasio ROE BRISyariah sebelum dan sesudah 

melakukan IPO? 

4. Adakah perbedaan rasio FDR BRISyariah sebelum dan sesudah 

melakukan IPO? 

5. Adakah perbedaan rasio BOPO BRISyariah sebelum dan sesudah 

melakukan IPO? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rasio KPPM pada 

BRISyariah sebelum dan sesudah melakukan IPO. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rasio ROA pada BRISyariah 

sebelum dan sesudah melakukan IPO. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rasio ROE pada BRISyariah 

sebelum dan sesudah melakukan IPO. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rasio FDR pada BRISyariah 

sebelum dan sesudah melakukan IPO. 

5. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rasio BOPO pada 

BRISyariah Sebelum dan sesudah melakukan IPO. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang 

ilmiah terutama di bidang keuangan dan memahami pengetahuan tentang 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan 

Initial Public Offering (IPO). 

2. Secara Praktisi 

a Bagi Bank BRISyariah 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan sebagai bahan 

perbandingan prestasi kinerja keuangan dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan secara optimal dimasa mendatang. 

b Bagi Investor 

Memberikan gambaran bagi investor dan calon investor terhadap 

perkembangan perusahaan yang berkaitan dengan keuangan yang mana 

dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. 

c Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

yang bermanfaat bagi pembaca maupun bagi peneliti selanjutnya pada 

saat melakukan penelitian. 

 

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang 

variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan 
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lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. 

Adapun ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengkaji tentang analisis komparatif kinerja keuangan 

BRISyariah sebelum dan sesudah IPO. 

2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan, yaitu laporan keuangan 

triwulanan BRISyariah sebelum dan sesudah IPO. 

3. Dalam menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan 

BRISyariah di antaranya adalah KPPM, ROA, ROE, FDR, BOPO. 

 

G. Penegasan Istilah 

1. Definisi Konseptual 

a Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir, pengertian dari analisis laporan keuangan adalah 

penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang relevan, serta 

dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar 

sehingga akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.7 

 

b Kinerja Keuangan 

Menurut IAI, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.8 

c Rasio Keuangan 

Menurut Kuswadi, pengertian rasio keuangan adalah Rasio 

Keuangan merupakan perbandingan antar data dari unsur-unsur yang 

ada didalam neraca dan laporan laba rugi.9 

                                                           
7Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2012), 

hal.66 
8Eni Suyanti, “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Dengan Metode Economic 

Value Added (EVA): Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia,tbk”, Skripsi, 2018, 

hal.40 

 9Kuswadi, Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan 

Akuntasi Biaya, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005 ), hal. 73 
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d KPMM 

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya 

disingkat KPMM adalah rasio perbandingan antara modal dengan asset 

tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum 

bank umum.10 

 

e ROA 

Return On Asset atau ROA merupakan rasio keuangan yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak.11 

 

f ROE 

Return On Equity atau ROE merupakan rasio keuangan yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan setelah 

pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan.12 

 

g FDR 

Financing to Deposit Ratio atau FDR yaitu rasio pembiayaan 

terhadap dana yang diterima menunjukkan besarnya penggunaan dana 

yang diterima dalam pemberian biaya.13 

 

h BOPO 

Rasio BOPO yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional.14 

 

 

 

                                                           
10Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Audit Intern Bank: Modul Sertifikasi 

Bidang Audit Intern Bank Kualifikasi IV Untuk Auditor, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2014), hal.181  
11I Made Sudana, Manajemen Keuangan Teori dan Praktik, (Surabaya: Airlangga 

University Press , 2009), hal.26 
12Ibid, hal.26  
13Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke 

Praktik, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 227  
14Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2012), hal.72  
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2. Definisi Operasional 

a Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

Dihitung menggunakan rumus, yaitu: 

KPMM =
Modal

ATMR
 X 100% 

 

b Return On Assets (ROA) 

Dihitung menggunakan rumus, yaitu: 

ROA= 
Laba Sebelum Pajak

Total Aktiva
 X 100% 

Return On Equity (ROE) 

Dihitung menggunakan rumus, yaitu: 

ROE =  
Laba Setelah Pajak

Modal Sendiri
 X 100% 

c Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Dihitung menggunakan rumus, yaitu: 

FDR =  
Total Pembiayaan

Total Dana Pihak Ketiga
 X 100% 

d BOPO 

Dihitung menggunakan rumus, yaitu: 

BOPO =  
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
 X 100% 
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H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, peneliti mengacu pada 

buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.  

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. 

Bagian utama terdiri dari lima bab, yaitu: 

1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) 

Identifikasi Masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) 

kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) 

penegasan istilah, (h) sistematika skripsi. 

2. Bab II Landasan Teori, terdiri dari: (a) teori yang membahas 

variabel/sub variabel pertama, (b) teori yang membahas variabel/sub 

variabel kedua, (c) dan seterusnya, (d) kajian penelitian terdahulu, (e) 

kerangka konseptual, (f) hipotesis. 

3. Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis 

penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber 

data, dan variabel (d) teknik pengumpulan data. 

4. Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: (a) deskripsi data, serta (b) 

temuan penelitian. 

5. Bab V Pembahasan, berisi tentang Hasil Penelitian 

6. Bab VI Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, dan (b) saran. 
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Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) 

surat pernyataan keaslian skripsi, dan (d) daftar riwayat hidup. 

 


