
 

 

BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar belakang  

Pada zaman sekarang banyak didirikan berbagai macam perusahaan yang menyediakan 

pelayanan jasa, salah satunya dalam bidang perbankan,. Untuk  menjadikan perusahaan yang 

baik, kinerja perusahaan dilakukan secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan sesuai yang telah ditargetkan. Dalam melaksanakan kegiatan, perusahaan harus  

mempertahankan kualitas agar memperoleh keuntungan yang wajar. Dengan keuntungan itu 

perusahaan bisa menggunakannya sebagai pembiyaan-pembiayaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional dan lebih tepatnya untuk kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. 

Bank Nagari juga termasuk salah satu perusahaan yang menyediakan jasanya, dimana 

perusahaan ini dapat  memudahkan masyarakat dalam mengelola uang. Bank Nagari berusaha 

menjadi perusahaan yang baik dengan  meningkatkan keuntungan/laba serta tumbuh dan 

berkembang dalam meningkatkan kualitas kinerja yang lebih baik dari yang telah dicapai 

sebelumnya 

Salah satu faktor yang dapat menunjukan kinerja perusahaan itu baik atau tidak dapat di 

lakukan dengan mengetahui laporan keuangan dan menganalisa rasio laporan keuangannya untuk  

melihat perkembangan dan potensi bank dalam menggunakan asset yang ada untuk memperolah 

laba dalam suatu periode tertentu.  

Bank Nagari sudah mempublikasikan laporan keuangan di media cetak sehingga 

mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui data keuangan di perusahaan 



 

 

tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan itu adalah pemilik bank, nasabah pengguna dana, 

nasabah pemasok dana, karyawan, sesama bank, dan masyarakat. 

Analisis rasio keuangan yang lazim digunakan adalah analisis rasio likuiditas atau rasio 

modal kerja, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio likuiditas 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek perusahaan. Analisis rasio solvabilitas merupakan rasio yang 

digunakan perusahaan untuk mengkur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. 

Dan, rasio profitabilitas merupakan analisis rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang dihasilkan dari penjualan.  

1.2 Perumusan Masalah 

a. Apakah PT. Bank Nagari Cab. Pariaman telah menjalankan fungsinya sebagai badan usaha 

yang menghimpun dan menyalurkan dana pada seluruh masyrakat ? 

b. Bagaimana analisis rasio likuiditas dan solvabilitas PT. Bank Nagari Cab. Pariaman 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Magang 

1.3.1 Tujuan Magang 

Adapun tujuan  penulis dalam kegiatan magang ini sebagai berikut : 

a. Dapat menerapkan keampuan yang telah didapatkan selama duduk di bangku perkuliahan  

b. Dapat bersosialisai secara langsung dalam dunia kerja secara nyata 

c. Untuk menambah wawasan penulis terhadap analisa rasio laporan keuangan yang ada pada 

bank 

d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi pada program studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi DIII. 



 

 

1.3.2  Manfaat Magang 

Manfaat magang adalah sebagai berikut  

1.Bagi Penulis 

a. Dapat mengetahui tentang cara-cara, sistem dan teknologi yang digunakan dalam dunia kerja 

b. Dapat memperoleh data yang di perlukan dalam menyelesaikan tugas akhir 

2. Bagi Perusahaan 

a. Membantu kegiatan bank dalam penyelesaian dan tanggung jawab terhadap nasabah 

b. Menjalin hubungan baik antara bank/perusahan dengan Universitas. 

1.4 Tempat dan Kegiatan Magang 

Pada kegiatan magang ini penulis memilih PT. Bank Nagari Cab. Pariaman sebagai 

tempat magang. Kegiatan magang ini dlakukan selama 40 hari (empat puluh hari) hari kerja 

terhitung dari tanggal 4  januari sampai 29 febuari 2016. 

1.5 Sistematika Penuliasan  

 BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiuatan magang dan manfaat 

kegiatan magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan laporan magang. 

BAB II : Landasan Teori 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori dasar sehubungan dengan permasalahan  

yang dibahas yakni Analisa Rasio Laporan Keuangan pada Bank Nagari Cabang Pariaman. 

BAB III : Gambaran Umum PT.Bank Nagari Cabang Pariaman 

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum yang memuat sejarah berdirinya Bank Nagari, 

tujuan, struktur organisasi serta ruang lingkup kegiatannya. 

BAB IV : Pembahasan   



 

 

Pada bab ini menguraikan tentang “ ANALISA RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS 

PADA PT BANK NAGARI CABANG PARIAMAN” 

BAB V : Penutup 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran oleh penulis berdasarkan pembahasan. 

 


