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 A B S T R A C T  

In the banking world is the front line in the world of leading economy in Indonesia. 
Several major activities in the banking business sector are related to the number 
growth of rate interest or credit, inflation rate, bond, digital financial services, term 
deposit, mutual fund and other instruments. BJBR and BJTM, are categorized as a 
local government bank which had long been on the floor market since 2010 and 
2012. Both of bank shares has been targeted by investors, it is due to their perfor-
mance are better by the time goes by and the number of dividend per share also con-
stantly high and price per share is still cheap. The aim of this research is more about 
evaluation of BJBR and BJTM’s performances either in fundamental or technical 
analysis sides also news or fact from these stocks since 2016. The method used in 
this study is qualitative descriptive, which explore the important incidents occurred. 
The result of this research shows that BJBR share has better performance and finan-
cial report compared to BJTM. Nevertheless, it is still needed to be considered that 
price per share of BJTM is much cheaper than BJBR. 
 

 A B S T R A K  

Dunia perbankan merupakan lini terdepan dalam perekonomian di Indonesia. Be-
berapa kegiatan utama dalam bisnis perbankan itu berhubungan dengan angka 
pertumbuhan bunga pinjaman atau kredit, tingkat inflasi, penerbitan obligasi, 
layanan digital keuangan, deposito, reksadana dan lain sebagainya. BJBR dan 
BJTM, merupakan bank pemerintah daerah yang sudah lama berada dilantai bursa 
sejak tahun 2010 dan 2012. Kedua saham bank daerah ini menjadi buruan dari para 
investor, hal ini disebabkan karena kinerja perusahaan yang semakin baik, jumlah 
dividen per tahun nya yang tinggi serta harga saham per lembarnya juga masih 
cenderung murah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang 
evaluasi kinerja BJTM dan BJBR baik dari sisi fundamental perusahaan, analisa 
teknikal dan kebijakan atau fakta berita perusahaan sejak tahun 2016. Metode yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah uji kualitatif deskriptif, dengan mengeksplor 
kejadian-kejadian penting yang terjadi. Hasil penelitian ini adalah BJBR memiliki 
performa kinerja dan laporan keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan 
BJTM, namun harga saham per lembar BJTM jauh lebih murah dibandingkan 
dengan BJBR. 
 

 
PENDAHULUAN 

Kegiatan utama dari perusahaan perbankan 
adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali 
kepada masyarakat dalam berbagai bentuk inves-
tasi ataupun pemberian pinjaman kredit yang 
berguna untuk meningkatkan taraf hidup rakyat 
(Mudawamah, Wijono, dan  Hidayat, 2018). Dunia 
perbank-an sangatlah dibutuhkan kepercayaan dari 
masyarakat untuk menanamkan modalnya atau 
menginvestasikan uangnya ke bank tersebut. Maka 
dari itu setiap bank harus bersaing secara sehat 
untuk memperoleh kepercayaan itu, dengan mem-
berikan kinerja yang semakin baik kepada 

masyarakat. Untuk melakukan perbaikan kinerja 
dapat dilakukan dengan cara menjaga dan 
meningkatkan kualitas produk yang terbaik, kuali-
tas layanan, dan efisiensi biaya (Mudawamah, 
Wijono, dan Hidayat, 2018). 

Terdapat dua cara untuk melakukan evaluasi 
kinerja perusahaan yaitu analisa fundamental dan 
teknikal dimana analisa fundamental melibatkan 
analisis kinerja operasional perusahaan untuk 
menilai perkembangan prospek ekonomi di 
kemudian hari (Fabozzi, 2009). Menurut Munawir 
(2010) Analisis laporan keuangan ini bertujuan un-
tuk memberikan informasi kondisi keuangan suatu 
perusahaan, yang terdiri dari informasi jumlah dan 
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