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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Analisis Laporan Keuangan 

1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis Laporan Keuangan adalah suatu proses yang dengan 

penuh pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi posisi 

keuangan dan hasil aktivitas perusahaan pada masa sekarang dan masa 

lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan perkiraan dan prediksi yang 

paling mungkin mengenai kondisi dan performance perusahaan pada masa 

yang akan datang.1 Analisis Laporan Keuangan merupakan suatu metode 

yang membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui kekuatan 

dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang di dapat dari laporan 

keuangan. Analisis Laporan Keuangan dapat membantu manajemen untuk 

mengidentifikasi kelemahan yang ada dan kemudian membuat keputusan 

yang rasional untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam rangka 

mencapai tujuan perusahaan.2  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian  dari analisis laporan keuangan  adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mengetahui maupun menilai kinerja keuangan dari  suatu 

perusahaan sebagai bahan untuk pertimbangan pengambilan keputusan 

dalam meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan.

                                                           
1 Kariyoto, Analisa Laporan Keuangan, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 

2017), hal. 21 
2 Hery, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), hal. 113 
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2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan analisa laporan keuangan, meliputi: 

a. Screening  

Analisa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan 

kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke 

lapangan.  

b. Understanding 

Memahami perusahaan, kondisi keuangan dan hasil usahanya. 

c. Forecasting 

Analisa dilakukan untuk meramalkan kondisi keuangan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

d. Diagnosis 

Analisa dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya 

masalah-masalah yang terjadi, baik dalam manajemen, operasi, 

keuangan atau masalah-masalah lain dalam perusahaan. 

e. Evaluation 

Analisa dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam 

mengelola perusahaan. 

Disamping tujuan tersebut di atas, analisa laporan keuangan juga 

dapat digunakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang 

disajikan. Dengan melakukan analisa laporan keuangan, maka 

informasi yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas 

dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan pos lainnya akan dapat 
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menjadi indikator-indikator tentang posisi dan prestasi keuangan 

perusahaan, serta menunjukkan kebenaran penyusunan laporan 

keuangan.3 

3. Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menganalisa masing-

masing yang terdapat di dalam laporan keuangan dalam bentuk rasio posisi 

keuangan dengan tujuan agar dapat memaksimalkan kinerja perusahaan 

masa yang akan datang. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk 

menambah informasi yang ada dalam laporan keuangan. Manfaat analisis 

laporan keuangan.  

Menurut Harahap dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada 

yang terdapat dari laporan keuangan biasa. 

b. Dapat menggali informasi yang tidak nampak secara kasat mata dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. 

c. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan 

keuangan. 

d. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan 

komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan 

informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. 

e. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan 

model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan. 

f. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. 

g. Dapat menentukan peringkat perusahaan menurut kriteria tertentu yang 

sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

h. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain 

dengan periode sebelumnya. 

i. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami 

perusahaan. 

j. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan 

dimasa yang akan datang.4 

                                                           
3Hery, Analisis Laporan Keuangan,………………, hal. 115 
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4. Metode dan Teknik Analisis Keuangan 

Metode dan teknik analisa keuangan merupakan alat untuk 

mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan 

sehingga diketahui perubahan dari masing-masing pos tersebut. Ada dua 

metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan 

yaitu: 

a. Analisa Horizontal (dinamis), adalah analisa dengan mengadakan 

perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa 

saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Teknik yang 

digunakan adalah analisa tren, angka indeks, analisis pertumbuhan 

(growth) dan lain-lain. Dengan metode akan memudahkan analisis 

untuk melihat perubahan yang terjadi dan melakukan evaluasi hal-hal 

yang menyebabkan naik turunnya masing-masing pos pada laporan 

keuangan. 

b. Analisa Vertikal (statis), yakni perbandingan antara pos-pos yang ada 

pada suatu periode yang sama sehingga akan diketahui bagaimana 

kondisi atau keadaan keuangan pada periode tersebut. Teknik yang 

digunakan seperti analisis Common Size, analisa rasio dan lain-lain.5 

 

Sedangkan menurut Munawir, menyatakan bahwa teknik analisa yang 

biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut :  

                                                                                                                                                               
4Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 195-197 
5Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan,………., hal. 198.  
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a. Analisa Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan teknik 

analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih, dengan menunjukkan: data absolut atau jumlah-

jumlah dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, 

kenaikan atau penurunan dalam persentase, perbandingan yang 

dinyatakan dengan ratio, persentase dari total. 

b. Tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam persentase (trend percentage analysis), adalah suatu 

metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada 

keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau 

turun. 

c. Laporan dengan presentase perkomponen atau Common Size 

Statement, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase 

investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga 

untuk mengetahui struktur permodalannya, dan komposisi 

perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

d. Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisa 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau 

untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 

e. Analisa Sumber dan Penggunaan Kas (Cash Flow Statement Analysis), 

adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah 

uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan 

uang kas selama periode tertentu. 

f. Analisa Ratio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laba rugi secara 

individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

g. Analisa Perubahan Laba Kotor (Groos Profit Analysis), adalah suatu 

analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor 

suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 

h. Analisa Break-Even, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. Dengan analisa Break-Event ini juga akan diketahui 

berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat 

penjualan.6 

 

 

 

 

                                                           
6 Munawir, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta: PT Liberty, 2014), hal. 36 
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B. Kinerja Keuangan 

1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan 

dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek 

pemasaran, aspek penghimpunan dan penyaluran dana, aspek teknologi, 

maupun aspek sumber daya manusianya.7 Kinerja keuangan adalah suatu 

usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi 

dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada 

periode waktu tertentu. Suatu analisa yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan 

membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan 

ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP 

(General Acepted Accounting Principle), dan lainnya.8 

Kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh 

perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, 

pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan mengandalkan 

sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila 

telah mencapai standar tujuan yang telah dikatakan berhasil apabila telah 

mencapai standar tujuan yang telah ditetapkan. Adapun menurut Sutriyani 

kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang 

                                                           
7Ibrahim, Manajemen Kinerja Keuangan, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2012), 

hal.56 
8Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi, (Bandung:  Alfabeta, 

2011), hal. 142  
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mampu diraih oleh perusahaan atau perbankan pada saat periode tertentu 

melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan 

mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam 

laporan keuangan.9 

Kinerja merupakan hal terpenting yang harus dicapai oleh setiap 

perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber 

dayanya. Tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan sangat erat kaitannya 

dengan sehat atau tidaknya perusahaan tersebut. Apabila tingkat 

kinerjanya baik, maka baik pula tingkat kesehatan perusahaan tersebut 

dalam hal ini adalah bank yang bersangkutan.10  Dari beberapa pengertian 

di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa  pengertian kinerja keuangan 

adalah gambaran atau cerminan prestasi suatu perusahaan dalam kegiatan 

operasionalnya pada aspek keuangan dalam periode tertentu. 

2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan suatu perusahaan. Menurut Munawir, menyatakan bahwa 

tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:  

a. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus 

segera diselesaikan pada saat ditagih. 

                                                           
9Sutriyani, “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan antara Perbankan 

Konvensional dan Perbankan Syariah”, Skripsi, 2007, hal. 36  
10Sutriyani, “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan antara Perbankan 

Konvensional dan Perbankan Syariah”,………….., hal.37 
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b. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya 

apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. 

c. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut 

dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. 

d. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur 

dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya 

tepat pada waktunya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran kinerja keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan 

aset perusahaan dan manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan 

evaluasi dan tindakan perbaikan atas kinerja keuangan perusahaan 

yang tidak sehat.11 

 

3. Tahap-tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan 

          Penilaian kinerja setiap perusahaan berbeda-beda begitu pula dengan 

kinerja bank, karena itu bergantung kepada ruang lingkup bisnis yang 

dijalankannya. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis 

pertambangan maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada 

bisnis pertanian serta perikanan. Maka begitu juga pada perusahaan 

dengan sektor keuangan seperti perbankan yang jelas memiliki ruang 

lingkup bisnis berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya, karena seperti 

kita ketahui perbankan adalah mediasi yang menghubungkan mereka yang 

memiliki kelebihan dana (deficit financial), dan bank bertugas untuk 

menjembatani keduanya. 

          Maka di sini ada lima tahap dalam menganalisis kinerja keuangan 

suatu perusahaan secara umum, yaitu: 

                                                           
11Endang Wardani, “Analisis Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja 

Keuangan Menggunakan Metode Common Size Pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

Kebun Laras”, Skripsi, 2018, hal.18.  
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a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review di sini 

dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat 

tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum 

dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan 

keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan di sini adalah 

disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan 

sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu 

kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan. 

c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. 

Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan 

perbandingan dengan hasil perhitungan dari berbagai perusahaan 

lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan 

perbandingan ini ada dua yaitu Time series analysis dan Cross 

sectional approach. 

d. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan 

yang ditemukan. Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan 

perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya 

dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan 

kendala-kendala yang dialami oleh perbankan tersebut. 

e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap 

berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah 

ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi 
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guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi 

kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.12 

 

C. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara data keuangan bank, yang 

digunakan untuk menjelaskan hubungan antara data keuangan tersebut yang 

umumnya dinyatakan dalam angka, baik dalam persentase maupun numerik.13 

Rasio keuangan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba.14 Beberapa rasio keuangan triwulanan 

yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan sesuai dengan Peraturan 

Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank, yaitu: 

1. KPMM 

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya 

disingkat KPMM adalah rasio perbandingan antara modal dengan aset 

tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.15 

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ini sering kita 

kenal dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio 

(CAR) atau Rasio Kecukupan Modal adalah rasio yang menunjukkan 

kecukupan modal suatu bank. Rasio ini membandingkan antara modal 

                                                           
               12 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi,………………, hal. 240 

13Frianto Pandian, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), hal.70  
14 Hery, Analisis Laporan Keuangan,……………, hal. 56 
15Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Audit Intern Bank: Modul Sertifikasi 

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

Utama, 2014), hal.181  
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bank dengan aset tertimbang bank yang dinilai menurut risiko. Semakin 

besar tingkat KPMM suatu bank, maka semakin baik pula kinerja 

banknya.16 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh 

aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, dan surat 

berharga tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank, 

disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti 

dana masyarakat pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, capital 

adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. 

Ketentuan Bank Indonesia (BI) rasio Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Umum 

adalah minimal 8%.17 

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dapat dihitung 

dengan rumus: 

KPMM =
Modal

ATMR
 X 100% 

 

2. ROA 

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam 

                                                           
16Ahmad Gozali, Seri Keuangan Syariah: Halal, Berkah, Bertambah Mengenal 

dan Memilih Produk Investasi Syariah, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 

48.  
17Farah Margaretha, Manajemen Keuangan: Bagi Industri Jasa, (Jakarta: PT 

Grasindo, 2007), hal.63 
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keseluruhan asset yang menghasilkan keuntungan.18  Semakin tinggi 

pengembalian atas asset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih 

yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam pada total asset. 

Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian  atas asset berarti semakin 

rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana 

yang tertanam dalam total aset.19 

Return on assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atas suatu 

ukuran tentang aktiva yang digunakan dalam perusahaan atas suatu ukuran 

tentang aktiva manajemen. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan 

perbankan dalam menghasilkan laba setelah pajak dari pengelolaan 

seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ROA suatu bank, 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut 

semakin baik pula posisi bank tersebut dan penggunaan aset.20 Menurut 

surat edaran Bank Indonesia tahun 2004 ROA yang baik nilainya lebih 

dari 1,25%.21 

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah: 

ROA =  
Laba Sebelum Pajak

Total Aktiva
 x 100% 

 

 

                                                           
18Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), hal. 149  
19Hery, Analisis Laporan Keuangan,……………..,hal. 228  
20Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan,…………,hal. 305 
21Margaretha, Manajemen Keuangan: Bagi Industri Jasa,………, hal.61 
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3. ROE 

Return On Equity atau ROE merupakan rasio keuangan yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan setelah pajak 

dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan.22 Rasio ini 

mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang ada. 

ROE merupakan salahsatu indikator yang digunakan oleh pemegang 

saham untuk mengukur keberhasilan bisnis yang dijalani. Rasio ini dapat 

juga disebut dengan istilah Rentabilitas Modal Sendiri.23 ROE adalah 

perbandingan adalah perbandingan antara laba bersih bank (laba setelah 

pajak) dengan modal sendiri. Rasio ini banyak diamati oleh para 

pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang 

saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham 

bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah go public). Dengan 

demikian, rasio ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi para 

pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran 

deviden. Semakin tinggi tingkat ROE suatu bank atau perusahaan, maka 

semakin besar pula keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan atau bank 

tersebut. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari 

bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan 

                                                           
22I Made Sudana, Manajemen Keuangan Teori dan Praktik, (Surabaya: Airlangga 

University Press , 2009), hal.26  
23 Arief Sugiono, Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan, (Jakarta: 

Grasindo, 2009), hal.81 
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menyebabkan kenaikan harga saham bank. ROE yang baik menurut surat 

edaran Bank Indonesia tahun 2004 adalah di atas 12,5%.24  

Return On Asset atau ROE dapat dihitung dengan rumus: 

ROE =  
Laba Setelah Pajak

Modal Sendiri
 X 100% 

 

4. FDR 

Dalam perbankan syariah tidak dikenal dengan istilah kredit (loan), 

namun dikenal dengan istilah pembiayaan (financing).  Financing to 

Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang 

diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh 

bank.25 Rasio FDR yaitu rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima 

menunjukkan besarnya penggunaan dana yang diterima dalam pemberian 

biaya.26 Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Tinggi 

rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Semakin 

tinggi rasio FDR suatu bank berarti bank tersebut digambarkan sebagai 

bank kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai rasio 

                                                           
24Margaretha, Manajemen Keuangan: Bagi Industri Jasa,………, hal.62  

25Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 

2014), hal.75  
26Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke 

Praktik, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 227  
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FDR yang kecil. Bank Indonesia menetapkan besarnya Financing to 

Deposit Ratio tidak boleh melebihi 110%.27 

Rumus yang digunakan sesuai dengan SE.No.6/23/DPNP tahun 

2004 yaitu: 

FDR =  
Total Pembiayaan

Total DPK
 X 100% 

 

5. BOPO 

Menurut Bank Indonesia, tingkat efisiensi bank diukur melalui 

perbandingan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional, 

sehingga disebut sebagai rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO). Rasio BOPO diukur secara kuantitatif dengan 

menggunakan rasio efisiensi. Melalui rasio ini dapat diukur apakah 

manajemen bank menggunakan semua faktor produksinya dengan efektif 

dan efisien. Rasio BOPO yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional.28 Semakin besar BOPO maka akan 

semakin kecil atau menurun kinerja keuangan perbankan. Begitu juga 

sebaliknya, jika BOPO semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja keuangan perbankan semakin meningkat atau membaik.29 

                                                           
27 Veithzal Rivai, dkk, Islmic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, 

(Jakarta: Bumi Akasara, 2010), hal. 784-785 
28 Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank………., hal.72 
29 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2005), hal.120 
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Rumus yang digunakan sesuai dengan SE.No.6/23/DPNP tahun 

2004 yaitu: 

BOPO =
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional 
 x 100% 

. 

D. Initial Public Offering (IPO) 

1. Pengertian IPO 

Menurut Black law dictionary,  

 

IPO adalah a company's first public sale of stock; a first offering of 

issuer equity securities to public through a registration statement. 

Berdasarkan definisi ini, pada prinsipnya IPO merupakan penjualan saham 

oleh perusahaan untuk pertama kali ke masyarakat atau investor. 

Selanjutnya, Giuliani lan natto memberikan definisi IPO sebagai berikut: 

an IPO is the first sale of a company’s shares to the public and the listing 

of the shares on a stock exchange. Berdasarkan definisi ini, IPO meliputi 

proses penjualan saham pertamakali ke publik atau masyarakat dan proses 

pencatatan saham tersebut di Bursa Efek.30 

 

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Initial Public Offering atau yang biasa disingkat dengan IPO adalah 

penawaran saham perdana suatu perusahaan ke publik atau masyarakat 

melalui proses pencatatan di Bursa Efek. 

2. Motivasi dan Tujuan IPO 

Tujuan yang paling utama atau yang paling umum dilakukan IPO 

adalah untuk memperoleh dana yang diperuntukkan sebagai biaya modal 

atau biaya proyek investasi. Selain itu, IPO dilakukan untuk pembiayaan 

kembali (refinance); atau mengganti efek ada atau yang sudah jatuh 

tempo; memodifikasi struktur modal perusahaan; meningkatkan nilai 

                                                           
30Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Kencana, 2019), hal.141 
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intrinsik efek; untuk membiayai merger dan akuisisi; memfasilitasi 

restrukturisasi aset seperti pemisahan atau pemecahan perusahaan (spin off 

and carve out); meningkatkan likuiditas efek yang ada; merubah resiko 

yang terdapat pada efek menjadi keuntungan; menyebarkan kepemilikan 

dan hak suara (untuk saham); memperkuat demutualisasi dan reorganisasi. 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perusahaan melakukan 

IPO karena ingin memperbaiki modal melalui penjualan efek, sehingga 

tujuan utama IPO adalah untuk mendapatkan dana tunai daripada 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Motivasi lain untuk melakukan 

IPO adalah untuk mendapatkan status sebagai perusahaan publik  yang 

prestisius, atau karena adanya keinginan dari pemegang saham utama yang 

ingin keluar dari perusahaan sehingga perlu dicarikan pengganti yang akan 

memasukkan modal.31 Bersasarkan uraian penjelasan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tujuan umum suatu perusahaan melakukan kebijakan 

Initial Public Offering atau IPO adalah untuk memperoleh dana tuani baru 

agar dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, 

memperbaiki struktur modal, mengembangkan perusahaan, serta 

meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Keuntungan dan Kelemahan IPO 

Bagi perusahaan yang mencari pembiayaan melalui IPO, secara 

umum ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh perusahaan tersebut, 

antara lain: 

                                                           
31Rahmah, Hukum Pasar Modal,……………, hal. 144-145 
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a. Perusahaan dengan mudah mendapatkan sumber dana baru melalui 

penerbitan saham atau obligasi atau surat berharga lainnya. 

b. Memungkinkan perusahaan untuk menggunakan efek sebagai 

sumber dana untuk pengembangan usaha atau akuisisi. 

c. Dimasa mendatang, dengan telah menjadi perusahaan terbuka 

perusahaan juga dapat melakukan secondary offering tanpa batas. 

d. Untuk mengelola perusahaan lebih disiplin, lebih ketat, dan lebih 

transparan sesuai dengan aturan perusahaan dan prinsip good 

corporate governance. 

e. Go Public menjadi sarana promosi dan publikasi secara cuma-

cuma karena perusahaan akan mendapat perhatian dari masyarakat, 

media, atau komunitas keuangan. 

f. Meningkatkan penghargaan dan citra perusahaan di pasar. 

g. Memberikan competitor advantage untuk pengembangan usaha. 

h. Bagi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, 

pembinaan untuk merger atau akuisisi dapat lebih mudah dilakukan 

melalui penerbitan saham baru sebagai alat pembiayaan merger 

atau akuisisi tersebut. 

i. Peningkatan kemampuan going concern yaitu kemampuan untuk 

tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun yang dapat 

mengakibatkan kebangkrutan. 

j. Meningkatkan nilai perusahaan (company value).32 

                                                           
32 Rahmah, Hukum Pasar Modal,…………, hal. 146-148 
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Selain memberikan keuntungan, perusahaan yang melakukan IPO 

juga dibayangi beberapa dampak negatif. Beberapa dampak negatif dalam 

kegiatan IPO, antara lain: 

a) Keharusan keterbukaan informasi kepada publik yang ekstensif. 

b) Informasi perusahaan yang berharga dapat diakses oleh kompetitor, 

pemasok atau nasabahnya. 

c) Meningkatkan biaya modal dan biaya sumber daya manusia 

(capital and human resources cost) untuk kegiatan IPO. 

d) Adanya tekanan pada manajemen untuk melakukan pelaporan 

secara periodik. 

e) Meningkatkan risiko digugat akan pertanggungjawaban personal 

untuk direksi, lembaga penunjang, profesi penunjang, dan lain-lain. 

f) Perusahaan akan terpecah konsentrasi pada kegiatan bisnis 

utamanya karena harus mengikuti segala proses IPO. 

g) Keputusan manajemen lebih bersifat jangka pendek dengan tujuan 

untuk memenuhi keuangan pasar. 

h) Perusahaan akan mudah diambil alih oleh pihak lain atau 

pesaingnya.33 

 

E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Siraj (2015), skripsi dengan 

judul “Pengaruh Kebijakan Go Public Terhadap Tingkat Kesehatan Keuangan 

                                                           
33 Rahmah, Hukum Pasar Modal,………….., hal. 149-150. 
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PT. Bank Panin Dubai Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

menganalisis tingkat kesehatan keuangan Bank Panin Dubai Syariah sebelum 

go public, (2) menganalisis tingkat kesehatan keuangan Bank Panin Dubai 

Syariah setelah go public, dan (3) menganalisis pengaruh kebijakan go public 

terhadap tingkat kesehatan keuangan Bank Panin Dubai Syariah. Data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh 

dari studi kepustakaan, internet, jurnal serta literatur-literatur yang relevan 

dengan penelitian. Penelitian dimulai dengan menganalisis kesehatan 

keuangan pra dan pasca go public melalui rasio ROA, NOM, dan CAR. 

Selanjutnya penelitian dilanjutkan pada tahap perbandingan antara kesehatan 

keuangan pra go public dengan pasca go public dengan menggunakan uji beda 

paired sample t test. Hasil penelitian dengan uji beda paired-sample t test 

menunjukkan bahwa variable CAR terdapat perbedaan rata-rata antara pra go 

public dengan pasca go public. Sedangkan pada rasio ROA dan NOM tidak 

terdapat perbedaan rata-rata antara pra go public dengan pasca go pulic.34 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

terletak pada rasio keuangannya dimana pada penelitian ini menggunakan 

rasio keuangan ROA, NOM dan CAR yang mana pada penelitian yang saya 

lakukan tidak menggunakan rasio NOM dan juga perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada obyek penelitian dimana 

penelitian ini dilakukan pada Bank Panin Dubai Syariah sedangkan pada 

                                                           
34 Hasbi Siraj, “Pengaruh Kebijakan Go Public Terhadap Tingkat Kesehatan 

Keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah”, Skripsi, 2015. 
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penelitian yang saya lakukan dilakukan pada Bank BRI Syariah. Sedangkan 

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-

sama menggunakan rasio keuangan Return On Asset (ROA) dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR), selain itu persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan uji beda sampel 

berpasangan. 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Permata (2016), skripsi dengan 

judul “Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Sebelum dan Setelah Go 

Public Dengan Metode RGEC (Studi kasus pada Bank Panin Dubai Syariah 

Periode 2013-2014)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja Bank Panin Syariah sebelum 

dan setelah go public dengan menggunakan metode RGEC, serta untuk 

mengetahui seberapa besarkah perbedaan kinerja tersebut. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

laporan keuangan triwulan Bank Panin Syariah periode 2013-2014 yang telah 

dipublikasikan. Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode komparatif 

dengan alat uji statistik nonparametrik two related sample (wilcoxon test). 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel capital adequacy 

ratio (CAR) terdapat perbedaan yang signifikan, karena memiliki nilai sig. 

<0.05. Sedangkan variabel lainnya seperti non performing financing (NPF), 

financing to deposit ratio (FDR), return on asset (ROA), return on equity 
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(ROE), net interest margin (NIM) atau net operating margin (NOM) dan good 

corporate governance (GCG) tidak memiliki perbedaan yang signifikan.35 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

terletak pada indikator kinerja keuangannya dimana pada penelitian ini 

menggunakan rasio keuangan NPF, FDR, ROA, ROE, NIM, NOM dan GCG 

yang mana pada penelitian yang saya lakukan tidak menggunakan rasio NPF, 

NIM, NOM dan GCG, selain itu juga perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang saya lakukan terletak pada obyek penelitian dimana penelitian 

ini dilakukan pada Bank Panin Dubai Syariah sedangkan pada penelitian yang 

saya lakukan dilakukan pada Bank BRISyariah. Sedangkan persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama 

menggunakan rasio keuangan FDR, ROA, dan ROE sebagai indikator kinerja 

keuangan, selain itu persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah sama-sama menggunakan uji beda sampel berpasangan dalam 

menilai kinerja keuangan sebelum dan sesudah IPO. 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Wirajunayasa dan Putri (2017), 

jurnal ilmiah dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum 

dan Sesudah Initial Public Offerings”. Penelitian ini bertujuan untuk  

menyajikan bukti mengenai perbandingan kinerja keuangan perusahaan 

sebelum IPO dan sesudah IPO dengan sampel perusahaan yang masih 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012 dengan menggunakan 

                                                           
35Queenindya Permata, “Analisis Perbadingan Kinerja Bank Syariah Sebelum 

dan Setelah Go Public Dengan Metode RGEC: Studi kasus pada Bank Panin Dubai 

Syariah Periode 2013-2014”, Skripsi, 2016. 
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rasio-rasio keuangan. Adapun rasio-rasio keuangan tersebut adalah Return On 

Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM). Jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah 61 perusahaan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah uji beda. 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, 

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.36  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

terletak pada indikator kinerja keuangannya dimana pada penelitian ini 

menggunakan rasio keuangan Return On Asset (ROA) dan Net Profit Margin 

(NPM ) yang mana pada penelitian yang saya lakukan tidak menggunakan 

rasio NPM dan juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan terletak pada obyek penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada 

Bank Panin Dubai Syariah sedangkan pada penelitian yang saya lakukan 

dilakukan pada Bank BRISyariah. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan rasio keuangan 

Return On Asset (ROA) sebagai indikator kinerja keuangan, selain itu 

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-

                                                           
36 Putu 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. 
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sama menggunakan uji beda sampel berpasangan dalam menilai kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah IPO. 

Penelitian keempat 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)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan 

kinerja keuangan 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. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh 

bank umum dari tahun 2011-2016 yang diterbitkan oleh masing-masing bank 

yang bersangkutan. Setelah melewati tahap purposive sample maka diperoleh 

2 buah sampel yaitu 1 bank umum syariah (Bank Panin Dubai Syariah) dan 1 

bank umum konvensional (Bank Ina Perdana). Pengujian hipotesis 

menggunakan Uji Beda Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil penelitian ini 

menunjukkan dari 7 variabel yang dianalisis terdapat 3 rasio yang mengalami 

perbedaan kinerja sebelum dan sesudah IPO yaitu NPF dengan signifikansi 

0.009, NOM dengan signifikansi 0.007 dan CAR dengan signifikansi 0.05. 

Sementara variabel lainnya seperti FDR, BOPO, ROA, dan ROE tidak 

terdapat perbedaan kinerja antara sebelum dan sesudah IPO. Kemudian untuk 

bank konvensional dari 7 variabel yang dianalisis terdapat 1 variabel yang 

mengalami perbedaan kinerja sebelum dan sesudah IPO yaitu CAR dengan 
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signifikansi 0.05. Sementara variabel lainnya seperti NPL, LDR, BOPO, 

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

IPO. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa IPO sangat 

mempengaruhi kinerja keuangan bank dari sisi capital.37  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

terletak pada indikator kinerja keuangannya dimana pada penelitian ini 

menggunakan rasio keuangan NPF, NOM, CAR, FDR, BOPO, ROA, dan 

ROE yang mana pada penelitian yang saya lakukan tidak menggunakan rasio 

NPF dan NOM, selain itu juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang saya lakukan terletak pada obyek penelitian dimana penelitian ini 

dilakukan pada Bank Panin Dubai Syariah sedangkan pada penelitian yang 

saya lakukan dilakukan pada Bank BRISyariah. Sedangkan persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama 

menggunakan rasio keuangan CAR, FDR, BOPO, ROA, dan ROE sebagai 

indikator kinerja keuangan, selain itu persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan uji beda sampel 

berpasangan dalam menilai kinerja keuangan sebelum dan sesudah IPO. 

Penelitian kelima yang dilakukan Handayani (2018), skripsi dengan 

judul “Analisis Komparasi Sebelum dan Sesudah Initial Public Offering (IPO) 

Terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah periode 2011-2016”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keuangan pada Bank BNI 

                                                           
37Gevri 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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Syariah periode tahun 2011-2016 bila diukur berdasarkan rasio profitabilitas 

(ROE, ROI, OPM, dan GPM) sejak melakukan Initial Public Offering (IPO) 

dan menjadi PT Bank Panin Syariah, Tbk pada tahun 2014. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan membandingkan rasio 

profitabilitas Bank Panin Syariah sebelum dan sesudah IPO. Data yang 

diperlukan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah data sekunder 

berupa laporan keuangan Bank Panin Syariah dari tahun 2011-2016 yang 

didapat dari website resmi Bank Panin Syariah. Uji lanjutan untuk melihat 

apakah perubahan profitabilitas ini dipengaruhi oleh adanya IPO atau tidak, 

maka dilakukan uji beda Paired-Sample T Test. Hasil dari paired-sample t test 

dengan SPSS 22, untuk rasio ROE diperoleh t hitung < t tabel (-0.163 < 2.036) 

dan signifikansi (0.874 > 0.05) sehingga H0 diterima. Kemudian untuk rasio 

OPM diperoleh t hitung < t tabel (2.123 > 2.036) dan signifikansi (0.057 > 

0.05) sehingga H0 diterima. Selanjutnya rasio GPM diperoleh t hitung < t 

tabel (0.745 < 2.036) dan signifikansi (0.472 > 0.05). Sedangkan untuk rasio 

ROI diperoleh t hitung < t tabel (-3.402) < (2.036) dan signifikansi 0.006 < 

0.05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, pada rasio ROE, OPM, 

dan GPM tidak ada perbedaan rata-rata profitabilitas yang signifikan setelah 

diberlakukannya IPO. Tetapi pada rasio ROI terdapat perbedaan rata-rata yang 

berpengaruh pada profitabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

IPO tidak berpengaruh besar terhadap profitabilitas hanya berpengaruh 
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terhadap satu faktornya saja, yaitu Return On Investment (ROI) Bank Panin 

Syariah untuk periode 2011 – 2016.38 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

terletak pada indikator kinerja keuangannya dimana pada penelitian ini 

menggunakan rasio keuangan ROE, ROI, OPM dan GPM yang mana pada 

penelitian yang saya lakukan tidak menggunakan rasio NPF dan NOM, selain 

itu juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak 

pada obyek penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada Bank Panin Dubai 

Syariah sedangkan pada penelitian yang saya lakukan dilakukan pada Bank 

BRISyariah. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah sama-sama menggunakan rasio keuangan CAR, FDR, BOPO, 

ROA, dan ROE sebagai indikator kinerja keuangan, selain itu persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama 

menggunakan uji beda sampel berpasangan dalam menilai kinerja keuangan 

sebelum dan sesudah IPO. 

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Wijaya (2018), skripsi dengan 

judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan 

Metode RGEC Sebelum dan Sesudah Go Public (Studi pada Bank Panin 

Dubai Syariah Periode 2011-2016)”. Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk 

mengetahui deskripsi kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah sebelum 

dan sesudah go public, 2) untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang 

                                                           
38Ria Handayani, “Analisis Komparasi Sebelum dan Sesudah Initial Public 

Offering (IPO) Terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah periode 2011-2016”, 

Skripsi, 2018. 
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signifikan kinerja keuangan sebelum dan sesudah go public pada NPF, FDR, 

ROA, ROE, BOPO, dan GCG. Sedangkan Objek Penelitian ini adalah Bank 

Panin Dubai Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dan menggunakan metode pendekatan yang bersifat komparatif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, sedangkan data 

yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan 

pelaksanaan GCG Bank Panin Dubai Syariah periode 2011-2016 yang 

diperoleh dari website resmi Bank Panin Dubai Syariah. Faktor-faktor yang 

diuji dalam penelitian ini adalah NPF, FDR, ROA, ROE, BOPO dan GCG. Uji 

hipotesis yang dilakukan adalah uji paired sample t test dan uji wilcoxon, 

dengan taraf signifikan sebesar 5%. Hasil uji statistik deskriptif pada faktor 

NPF, FDR, ROA, ROE, BOPO dan GCG menunjukkan bahwa dari semua 

faktor yang diuji, hanya faktor FDR yang mempunyai perbedaan yang positif 

pada kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah sebelum dan sesudah go 

public. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji paired sample t test 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada NPF, 

FDR, ROA, ROE, dan BOPO sebelum dan sesudah go public, uji hipotesis 

dengan menggunakan uji wilcoxon juga menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada GCG sebelum dan sesudah go public.39 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

terletak pada indikator kinerja keuangannya dimana pada penelitian ini 

                                                           
39Jovie Wijaya, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan 

Metode RGEC Sebelum dan Sesudah Go Public: Studi pada Bank Panin Dubai Syariah 

Periode 2011-2016”, Skripsi, 2018. 
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menggunakan rasio keuangan NPF, FDR, ROA, ROE,  BOPO, dan GCG yang 

mana pada penelitian yang saya lakukan tidak menggunakan rasio NPF dan 

GCG, selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan 

terletak pada obyek penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada Bank 

Panin Dubai Syariah sedangkan pada penelitian yang saya lakukan dilakukan 

pada Bank BRISyariah. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan rasio keuangan FDR, 

ROA, ROE, dan BOPO sebagai indikator kinerja keuangan, selain itu 

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-

sama menggunakan uji beda sampel berpasangan dalam menilai kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah IPO atau go public. 

F. Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, 

khususnya penelitian kuantitatif. Hipotesis yang dirumuskan harus bisa 

menjawab masalah penelitian, sehingga antara hipotesis dan rumusan masalah 

terlihat keterkaitannya secara konsisten. Hipotesis dapat diartikan juga suatu 

pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, 

tetapi memungkinkan untuk diuji secara empiris.40 

Berikut adalah hipotesis yang terdapat pada penelitian ini, antara lain: 

a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

H0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja 

BRISyariah  sebelum dan sesudah Initial Public Offering 

berdasarkan KPMM.  

Ha = Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja BRISyariah 

sebelum dan sesudah Initial Public Offering berdasarkan 

KPMM.  

b. Return On Assets (ROA) 

H0   =  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja 

BRISyariah  sebelum dan sesudah Initial Public Offering 

berdasarkan ROA.  

Ha = Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja BRISyariah 

sebelum dan sesudah Initial Public Offering berdasarkan ROA.  

 

                                                           
40 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Gramedia, 2004) hal. 57 
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c. Return On Equity (ROE) 

H0  =  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja 

BRISyariah  sebelum dan sesudah Initial Public Offering 

berdasarkan ROE.  

Ha = Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja BRISyariah 

sebelum dan sesudah Initial Public Offering berdasarkan ROE.  

d. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

H0  =  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja 

BRISyariah  sebelum dan sesudah Initial Public Offering 

berdasarkan FDR.  

Ha = Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja BRISyariah 

sebelum dan sesudah Initial Public Offering berdasarkan FDR.  

e. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

H0  =  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja 

BRISyariah  sebelum dan sesudah Initial Public Offering 

berdasarkan BOPO.  

Ha = Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja BRISyariah 

sebelum dan sesudah Initial Public Offering berdasarkan BOPO. 

 

 

  


