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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perekonomian Indonesia di tahun 2019 berhasil tumbuh positif di tengah 

perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan 

geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak Negara. 

Walaupun Indonesia menghadapi situasi eksternal tersebut, perekonomian tahun 

2019 tetap dapat tumbuh di atas 5% karena terjaganya permintaan domestik, 

konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja perekonomian yang terjaga serta 

pelaksanaan program pembangunan juga telah berhasil menurunkan tingkat 

pengangguran, mengurangi ketimpangan dan mempertahankan kesejahteraan 

masyarakat. (kementerian keuangan Republik Indonesia, 2019) 

Salah satu sarana untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan dapat dilakukan 

dengan menganalisis laporan keuangan tahunan yang dibuat perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atas laporan 

kemajuan (progress report) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen 

perusahaan yang bersangkutan. Adapun sifat dari laporan keuangan dimaksud adalah 

menyajikan historis serta menyeluruh yang terdiri dari data yang merupakan hasil 

kombinasi antara fakta yang dicatat (record fact), prinsip-prinsip dan sudut 

manajemen, analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi 

kondisi di masa depan, dan yang lebih penting, sebagai titik awal untuk perencanaan 

tindakan yang akan mempengaruhi peristiwa di masa depan. (Tinambunan, 2012) 
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Analisis horisontal merupakan analisis persentase peningkatan maupun 

penurunan yang terdapat dalam pos-pos akun laporan keuangan komparatif. 

(Sahamgain.com, 2018) Menurut Harapah (2009:227), analisis perbandingan adalah 

teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan menyajikan laporan 

keuangan secara horisontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, 

dengan menunjukan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau 

dalam unit. Tujuan analisis perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan-

perubahan berupa kenaikan atau penurunan akun-akun laporan keuangan atau data 

lainnya dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan. (Tinambunan, 2012) 

Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan baik oleh manajemen, 

pemegang saham, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan dan terikat 

dengan distribusi kesejahteraan diantara mereka, tidak terkecuali perusahaan 

perbankan, manajemen sangat memerlukan hasil pengukuran dan penilaian terhadap 

kinerja unit bisnisnya. Para investor sangat berkepentingan atas hasil pengukuran dan 

penilaian kinerja suatu badan usaha. Dengan mengetahui hasil pengukuran dan 

penilaian tersebut, maka mereka akan mampu untuk mengambil keputusan, apakah 

akan tetap bertahan sebagai pemilik badan usaha tersebut atau harus menjualnya 

kepada investor lain. Berapa tingkat keuntungan yang bisa dicapai dan bagaimana 

prospek usaha dimasa yang akan datang merupakan sebagian informasi penting bagi 

para investor yang maupun calon investor. Calon investor sagant berkepentingan 

terhadap kinerja suatu badan usaha untuk menentukan akan menjadi investor atau 

tidak dalam bidang usaha tersebut. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap 

pengukuran dan penilaian kinerja suatu lembaga keuangan, sebab mempunyai fungsi 
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yang strategis dalam rangka memajukan dan meningkatkan perekonomian Negara. 

(Yanti, 2013) 

Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan 

ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan juga merupakan usaha 

formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, 

dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang 

ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan 

tujuan yang telah ditetapkan. (BAB 2-09409131020.pdf) 

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk atau BTPN Syariah 

merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang memfokuskan diri melayani 

keluarga prasejahtera produktif, BTPN Syariah membangun sarana dan prasarana 

yang sangat berbeda dengan perbankan pada umumnya untuk memastikan produk 

dan layanan efektif serta efisien melayani segmen tersebut. 

Dengan memiliki 25 cabang dan 41 kantor fungsional di seluruh Indonesia, 

bank memiliki 12.000 karyawan yang menjemput bola di hampir 70% total 

kecamatan di Indonesia, yang secara langsung melakukan program pemberdayaan 

keluarga pra sejahtera produktif di sentra-sentra nasabah dengan mengajarkan 4 

perilaku unggul pemberdayaan yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan 

Saling Bantu (BDKS). (btpn syariah) 

Pada tanggal 08 Mei 2018, BTPN Syariah telah berhasil melakukan IPO di 

Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BTPS dan merupakan emiten ke-10 yang 

listing pada tahun 2018 dan menjadi emiten yang ke-575 di BEI. BTPN Syariah 
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melepas 770.37 juta saham kepada publik dengan harga Rp 975 per saham dan nilai 

nominal saham Rp 100 per saham. Artinya, perusahaan menjaring dana segar sebesar 

Rp 751.11 miliar. (Kontan.co.id, 2018) 

Modal yang didapatkan BTPN Syariah merupakan dana yang didapatkan dari 

investor, baik investor ritel maupun institusi. Modal yang di dapatkan di harapkan 

bisa digunakan untuk pengembangan bisnis BTPN Syariah.  Sebagai perusahaan 

yang sudah terbuka BTPN Syariah harus bertanggung jawab atas dana yang 

diperoleh, terutama terkait dengan rencana penggunaan dana yang akan dilakukan. 

Bukan hanya itu BTPN Syariah juga harus bisa menerbitkan laporan keuangan per 

kuartal, semester dan tahunan, bukan hanya itu BTPN Syariah harus memperhatikan 

harga sahamnya di pasar sekunder dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

sebagai perusahaan yang telah go public. 

Bukan seperti perusahaan yang hanya mengambil dana dari investor namun 

tidak bertanggung jawab atas dana yang diperoleh. Membiarkan harga sahamnya 

jatuh dan tidak membagi dividen, bukan hanya itu perusahaan yang dari awal 

melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia hanya mencari modal segar dari investor 

ritel dan investor institusi hanya untuk membayar hutang-hutang perusahaan saja 

atau demi keuntungan pribadi. 

Seharusnya perusahaan yang telah melakukan go public di Bursa Efek 

Indonesia menggunakan dananya untuk tujuan yang positif, dengan tujuan 

penggunaan modal yang baik untuk pengembangan usaha di perusahaan. Dengan itu 

harapkan para investor yang menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut bisa 

mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan dari tahun ketahun. Maka 

dari itu saya melakukan penelitian kepada salah satu perusahaan yang bergerak di 
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sektor finance untuk bisa diketahui apakah perusahaan yang telah go public dapat 

berkembang menjadi lebih baik dan menguntungkan investor dengan kenaikan harga 

saham dan dividen yang dibagikan atau malah sebaliknya. 

Dari penjelasan masalah di atas maka saya ingin melakukan analisis pada 

laporan keuangan BTPN Syariah untuk mengetahui kinerja keuangan sebelum dan 

setelah BTPN Syariah IPO di Bursa Efek Indonesia. Dengan mengambil judul 

Analisis Horizontal Kinerja Keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah Tbk pada Pasar Modal Syariah. Agar bisa mendapatkan informasi terkait 

kinerja keuangan Bank BTPN Syariah yang dilihat dari pertumbuhan dan penurunan 

laporan keuangannya dari tahun 2016 sampai dengan 2019. 

1.2 Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah dalam menganalisis suatu penelitian, maka penelitian 

ini difokuskan pada kinerja keuangan BTPN Syariah dan peralihan status dari 

perusahaan yang belum go public menjadi perusahaan yang sudah go public di Bursa 

Efek Indonesia dengan cara melihat kinerja laporan keuangan tahun 2018 dan 2019. 

Kemudian membandingkan laporan keuangan satu tahunan antara laporan keuangan 

2016,2017 dengan laporan keuangan 2018 dan 2019 menggunakan metode analisis 

horisontal serta teknik analisis perbandingan laporan keuangan dan teknik analisis 

rasio.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dilakukan penelitian adalah :  

1. Bagaimana kinerja keuangan BTPN Syariah sebelum  go public pada Pasar Modal 

Syariah.? 

2. Bagaimana kinerja keuangan BTPN Syariah setelah go public pada Pasar Modal 

Syariah.? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitin ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan BTPN Syariah sebelum  go public pada Pasar 

Modal Syariah. 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan BTPN Syariah setelah go public pada Pasar 

Modal Syariah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang 

diambil, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umunya khususnya 

masyarakat dan institusi yang sekarang sudah menjadi investor di Bursa Efek 

Indonesia. Manfaat penelitian ini dibedakan tiga bentuk yaitu: 

1. Secara akademik 

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama 

Islam Negeri Kendari, khususnya jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu 
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pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2. Secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sebagai perbandingan 

antara teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan dengan fakta yang ada di 

lapangan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan tentang dunia perbankan 

khususnya di pasar modal syariah. Selain itu juga dapat memberikan pemikiran 

agar perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah tetap eksis dan 

semakin berkembang dengan konsep-konsep yang sesuai dengan prinsip 

syariah. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian 

sejenis agar peneliti yang akan datang maupun memberikan penelitian yang 

lebih menguatkan tentang adanya kinerja keuangan dan perbedaan antara 

perusahaan yang belum beralih status menjadi go public dan perusahaan yang 

telah beralih status menjadi  go public pada dunia pasar modal syariah. 

3. Secara praktik 

Manfaat secara umum, sebagai masukan dalam perkembangan perbankan 

syariah dan lembaga keuangan syariah agar dalam perjalanan tetap eksis 

menciptakan produk yang mudah dinikmati atau digunakan oleh masyarakat serta 

untuk mendorong minat investor baru agar berinvestasi melalui saham syariah 

yang diperjual belikan oleh pihak perbankan syariah.  
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1.6 Definisi Operasional  

Definisi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

horisontal. Metode analisis horisontal sendiri merupakan analisis laporan keuangan 

yang lazim digunakan dalam praktek. Analisis horisontal merupakan analisis yang 

dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode waktu 

yang berbeda. Melalui hasil analisis ini dapat dilihat kemajuan atau kemunduran 

kinerja keuangan dari periode satu ke periode berikutnya. 

Disamping metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, 

terdapat juga beberapa jenis teknik analisis laporan keuangan. Adapun jenis-jenis 

teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara 

membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk 

menunjukan perubahan dalam jumlah (absolut) maupun dalam peresentase 

(relative). 

2. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan di antara pos tertentu di dalam neraca maupun laporan 

laba rugi.  

Sedangkan definisi operasional penulis adalah sebagai berikut : 

Metode analisis horisontal merupakan analisis perbandingan antara satu 

laporan keuangan dengan laporan keuangan yang lain pada satu perusahaan agar 

dapat bisa dilihat kinerja keuangan dari satu waktu ke waktu yang lainya. Analisis 

horisontal banyak digunakan para analis untuk melihat kinerja keuangan apakah 

terjadi kenaikan atau penurunan. Adapun teknik analisis yang penulis gunakan untuk 

melihat kinerja keuangan yaitu sebagai berikut: 
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1. Analisis perbandingan laporan keuangan merupakan cara untuk membandingan 

laporan dari satu atau beberapa periode untuk diketahui kinerja keuangan dari 

kuartal, semester atau tahun sebelumnya untuk dibandingkan dengan laporan 

keuangan setelahnya. 

2. Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang digunakan untuk melihat 

kondisi laporan keuangan perusahaan dari satu pos dengan pos lainya agar bisa 

diketahui tingkat kenaikan dan penurunan di setiap posnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


