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Abstraksi :
Bank merupakan lembaga perantara keuangan dalam masyarakat. Fungsi bank
sebagai penghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya
kepada pihak yang kekurangan dana karena fungsi dan kegiatan tersebut yang
menyangkut kepentingan masyarakat (nasabah). Pada Penulisan Ilmiah ini,
penulis ingin menganalisa Kinerja Keuangan PT BNI (persero) Tbk pada
periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Tujuannya untuk mengetahui
kemampuan kinerja
perusahaan dengan menggunakan rasio likuiditas,
solvabilitas dan rentabilitas, untuk
mengetahui faktor â faktor yang
mempengaruhi perubahan posisi keuangan, untuk mengetahui dampak yang
timbul dan solusi â solusi dari perubahan tersebut. Dari penelitian laporan
keuangan di Bank Negara Indonesia diperoleh dari analisis likuiditas pada
tahun 2006 â 2008 terdiri dari Quick Ratio tahun 2006 sebesar 35,62% dan
terus mengalami peningkatan pada tahun 2007 sebesar 36,96% dan menuru
menjadi 33,17% (2007), IPR pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar
27,55% dibandingkan tahun sebelumnya, BR mengalami kenaikan pada tahun
2008 sebesar 63,27% dibandingkan tahun sebelumnya, LDR mengalami
kenaikan pada tahun 2008 sebesar 57,80% dibandingkan pada tahun 2007
(49,84%), CRR mengalami penurunan sebesar 5,41% (tahun 2008) dari 6,63%
(tahun 2007), DRR juga mengalami penurunan sebesar 9,45%(tahun 2008) dari
tahun sebelumnya. Tingkat solvabilitas meliputi, PR mengalami penurunan dari
tahun 2007 sebesar 9,3% menjadi 7,64% (tahun 2008), dan CAR juga
mengalami penurunan sebesar 9,84% (tahun 2007) menjadi 7,85% (tahun
2008). Untuk rasio rentabilitas, tahun 2007 (20,89%) meningkat menjadi
30,38% pada tahun 2008 pada GPM, NPM juga mengalami peningkatan
sebesar 4,74 (tahun 2007) menjadi 6,17 (tahun 2008), REC mengalami
peningkatan pada tahun 2008 sebesar 7,94% dibandingkan tahun 2007, NICA
juga mengalami kenaikan pada tahun 2008 sebesar 0,60 dibandingkan tahun
sebelumnya, RRL mengalami penurunan sebesar 15,79% pada tahun 2008, dan

COE mengalami penurunan sebesar 10,60% pada tahun 2008 dibanding tahun
sebelumnya.

