
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitianan 

 Dalam mengelola suatu perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba 

yang optimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Pada 

era globalisasi, persaingan dalam perusahaan sangatlah tinggi. Oleh karena itu 

suatu perusahaan harus memiliki kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan 

lainnya dan mampu menguasai pasar, maka perusahaan dapat mempertahankan 

dan mengembangkan perusahaan dalam perolehan laba yang maksimal. Maka dari 

itu penting adanya suatu investasi aset untuk memutar kembali modal yang sudah 

terkelolah degan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah 

ditentukan oleh perusahaan. Investasi memiliki berbagai jenis investasi selain 

investasi aset untuk mendapatkan suatu keuntungan dimasa yang akan datang, 

setiap orang dapat berinvestasi dalam jangka panjang. Jika perusahaan 

mendapatkan keuntungan maka perusahaan dapat mengelola modalnya kembali 

dengan cara modal tersebut diputar untuk kembali mendapatkan suatu keuntungan 

dan perusahaan harus bisa menstabilkan modal tersebut. Jika modal tersebut tidak 

dikelola dengan benar maka akan terancam mengalami kerugian bagi perusahaan. 

 Laporan keuangan suatu perusahaan bisa dijadikan sebagai alat untuk menilai 

bagaimana perusahaan tersebut berjalan dan berkembang. Dengan begitu investor 

maupun calon investor dapat menganalisis laporan keungan untuk menjadikan 

para investor yakin atau tidak untuk memberikan dana investasi tambahan. Hal ini 
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karena memberikan informasi didalam laporan keuangan bisa menggambarkan 

analisis bagaimana perusahaan akan mengembangkan dana investasi tersebut 

untuk kemudian dijadikan keuntungan bagi investor. Hal ini dilakukan oleh 

investor adalah hal wajib. 

 Selain untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan , laporan keuangan 

juga memberikan gambaran manajemen keuangan serta bagaimana sistem 

perusahaan berjalan. Cara investor menilai lewat laporan keuangan dengan cara, 

memahami neraca yang mencerminkan bagaimana posisi keuangan suatu 

keuangan, memahami laporan laba rugi didefinisikan sebagai ringkasan dari 

aktivitas perusahaan diperiode tertentu, memahami laporan ekuitas diartikan 

sebagai besarnya hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan 

dan memahami laporan arus kas menggambarkan tentang penerimaan serta 

pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. 

 Pengelolaan investasi adalah proses yang membantu perumusan kebijakan 

dan tujuan, sekaligus pengawasan dalam penanaman modal yang untuk 

memperoleh keuntungan. Pengelolaan investasi ini melibatkan sejumlah pihak 

yang masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab sesuai 

spesialisasinya tersendiri. Dengan adanya pengelolaan investasi para investor 

dapat memilih investasi yang cocok dengan kebutuhkan investor. Seperti 

berinvestasi Real asset investment yang berkomitmen mengikat aset pada sektor 

real. Sektor real sering digunakan untuk menunjukan sektor diluar keuangan, 

seperti pembelian emas, tanah dan properti. Sedangkan Financial asset, 
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keuntungan yang cenderung tidak stabil bahkan jika kurang mengetahui kondisi 

pasar akan menyebabkan kerugian bagi investor. 

 Return on investment pengukuran kemampuan perusahaan secara 

keseluruhaan dalam menghasilkan keuntungan, semakin tinggi rasio ini semakin 

baik keadaan perusahaan. Karena itu Return On Investment sering digunakan oleh 

perusahaan untuk melihat apakah efesien penggunaan modal perusahaan. Bukan 

hanya dilihat dari keberhasilahannya saja akan tetapi profitabilitasnya pun perlu 

dilihat. Suatu perusahaan harus dapat mencapai profitabilitasnya dengan 

maksimal. 

 Setiap bank selalu memiliki target untuk mencapai suatu keuntungan untuk 

menstabilkan perusahusahaan. Maka untuk memperoleh suatu keuntungan bank 

mampu mengelola modal kerja dengan efisien untuk melancarkan usaha 

perbankan. Jika perusahaan mampu mendapatkan keuntungan disetiap tahunnya 

maka perusahaan tersebut sukses, karena telah mampu mengelola keuntugan 

dengan baik. Dengan adanya suatu keuntungan setiap perusahaan akan 

mengelolanya menjadi aset. 

 Berdasarkan data keuangan Aset dan Laba Bersih yang dicapai ketujuh bank 

sejak tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 sebagai berikut: 



4 
 

 
 

 

Sumber: www.idx.co.id 

Gambar 1.1 Aset Bank Pemerintah 

Berdasarkan Gambar tersebut, perbankan Pemerintah mengalami kenaikan 

pada setiap tahunnya. Dari hasil perbandingan antara periode 2014 sampai dengan 

2018, aset bank Pemerintah mengalami kenaikan tidak ada penurunan disetiap 

tahunnya. Dengan begitu aset yang diperoleh oleh Bank Pemerintah mengalami 

keadaan stabil dan tidak adanya penurunan aset. 

2014 2015 2016 2017 2018

Bank BNI 416,573,708508,595,288603,031,880709,330,084808,572,011

Bank BRI 801,955,021878,426,312 1,003,644,4 1,126,248,4 1,296,898,2

Bank BTN 144,575,961171,807,592214,168,479261,365,276304,436,194

Bank Mandiri 855,039,673910,063,409 1,038,706,0 1,124,700,8 1,202,252,0

Bank BPDB 9,040,859 5,967,186 5,251,398 7,658,924 8,673,189

Bank BJB 75,861,310 88,697,430 102,218,457114,980,168114,084,168

Bank BPDJATIM 37,998,046 42,803,631 43,032,950 51,518,681 63,427,447
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Sumber: www.idx.co.id 

Gambar 1.2 Laba Bersih Bank Pemerintah 

  Berdasarkan Gambar tersebut, perbankan mengalami fluktuasi pada laba di 

setiap tahunnya. Dari hasil perbandingan antara periode 2014 hingga 2018, pada 

Bank BNI, Bank BRI dan Bank BJB  selama lima tahu mengalami peningkatan 

laba bersih. Dan pada Bank BTN pada tahun 2018 mengalami penurunan, Bank 

Mandiri pada tahun 2016 mengalami penurunan laba bersih, Bank BPDB pada 

tahun 2017 mengalami penurunan laba bersih dan Bank BPDJATIM mengalami 

kestabilan dalam memperoleh laba bersih. Oleh sebab itu oeneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Investasi Aset Untuk 

2014 2015 2016 2017 2018

Bank BNI 10,829,479 9,140,532 11,410,196 13,770,592 15,091,763

Bank BRI 24,759,999 25,410,788 26,227,991 29,044,334 32,418,486

Bank BTN 1,115,592 1,850,907 2,618,905 3,027,466 2,807,923

Bank Mandiri 20,654,783 21,446,829 14,650,163 21,443,042 25,851,937

Bank BPDB 120,360 331,159 405,123 76,285 104,322

Bank BJB 1,107,796 1,380,964 1,153,225 1,211,405 1,343,673

Bank BPDJATIM 939,084 884,503 423,912 477,571 402,967
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Menilai Return On Investment Pada Bank Pemerintah Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, yang terjadi pada keempat bank Pemerintah 

mengalami penurunan laba bersih yang tidak diimbangi dengan peningkatan aset. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana Pengelolaan Investasi Aset Bank Pemerintah? 

2) Bagaimana Return On Investment di Bank Pemerintah? 

3) Bagaimana Analisis Pengelolaan Investasi Aset Untuk Menilai Return On 

Investment Pada Bank Pemerintah? 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Ada pun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui pengelolaan investasi aset pada bank Pemerintah pada tahun 

2014-2018 yang dinilai dengan Return On Investment. 

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

1.4.2.1 Kegunaan Teoritis 

 Kegunaan penelitian secara teori, menghasilkan manfaat dan kegunaan 

berupa bahan masukan dan pertimbangan manajemen dalam mempertimbangkan 

kebijakan dimasa mendatang serta memberikan gambaran dan pemahaman bagi 
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para penelitian yang akan melakukan penelitian lain, dalam mendalami bahan 

kajian lebih lanjut. 

 Penelitian ini juga sebagai aplikasi dari ilmu-ilmu yang dipelajari penelitian 

di program studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.4.2.2 Kegunaan Praktis 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

pemahaman serta sumbangan pemikiran yang dapat dilihat dari segi praktis adalah 

sebagai berikut: 

1) Bagi Penelitian 

 Sebagai pemahaman dan referensi untuk mendambah pengetahuan dan 

wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada masalah 

yang sedang diteliti. Serta pengembangan diri dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada dalam lingkungan sekitar. 

2) Bagi Perusahaan 

 Diharapkan dapat membantu dalam memacahkan masalah yang ada di 

perusahaan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat dan 

berguna. Serta sebagai salah satu informasi tambahan untuk dapat memperbaiki 

kekurangan yang mungkin ada khususnya investasi aset dalam menilai ROI. 

3) Bagi Pihak-Pihak Lain 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna baik bagi 

pembaca atau penelitian lain, sebagai bahan masukan dan referensi tambahan 

dalam permasalahan yang sama. 
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1.5 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.5.1 Lokasi 

 Penelitian ini dilakukan pada bank Pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yaitu, PT Bank Negara Indonesia  (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Tbk. Dengan data dan informasi yang bersumber dari situs web 

www.idx.com. 

1.6 Jadwal Penelitian 

 Adapun lamanya penelitian dilakukan selama kurang lebih 4 bulan terhitung 

dari bulan Februari hingga Mei 2019. Selama kurun waktu tersebut, penelitian 

melakukan berapa tahapan penelitian untuk mengumpulkan sejumlah informasi 

dan data mengenai laporan keuangan dan profitabilitas yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Selain itu, penelitian sudah mulai melakukan persiapan-persiapan 

sampai dengan pengujian. Berikut tabel jadwal penelitian Skripsi sebagai berikut: 

http://www.idx.com/
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Tabel 1.1 

Jadwal Penelitian Skripsi 

Kegiatan 2018 2019 

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli  

 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tahap Persiapan                                         

a. Perizinan                                         

b. Studi Kepustakaan                                         

c. Pengajuan Judul                                         

d. Pembuatan Usulan Penelitian                                         

e. Penyerahan Usulan Penelitian                                         

f. Seminar Usulan Penelitian                                         

Tahap Penelitian                                         

a. Observasi                                         

b. Wawancara                                         

Tahap Penyusunan                                         

a. Pengelolaan Data                                         

b. Analisis Data                                         

c. Penyusunan Skripsi                                         

Tahap Pengujian                                         

a. Penyerahan Skripsi                                         

b. Sidang Skripsi                                         

c. Perbaikan Skripsi                                         

 

 


