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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

     Pada pertengahan tahun 1980-an berbagai macam deregulasi dikeluarkan 

oleh pemerintah untuk menggairahkan industri perbankan. Diawali dengan 

diluncurkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (PAKTO). Sejak tahun 1986, 

ruang lingkup bagi aktivitas bisnis telah diperlonggar. Dengan Pakto 1988, izin 

mendirikan cabang dipermudah dan BUMN diizinkan menaruh depositonya di 

Bank non pemerintah. Kekayaan kotor sektor keuangan formal tumbuh lebih dari 

4 kali lipat selama 1989-1989. pada akhir 1989, Bank Indonesia (BI) dan bank-

bank umum memegang lebih dari 95% total kekayaan sektor keuangan 

(Kuncoro,1993).

         Deregulasi tersebut, dalam kurun waktu 1988-1996 bisnis perbankan di 

Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena yang 

mencolok sejak pertengahan dasawarsa 1990-an, kendati sistem finansial 

Indonesia masih sangat didominasi oleh sektor perbankan, deregulasi perbankkan 

telah  mengurangi pangsa pasar bank-bank pemerintah di satu sisi, dan naik 

daunnya bank-bank swasta dari sisi akumulasi kekayaan, penyaluran kredit dan 

penghimpunan dana di sisi lain, sampai dengan akhir tahun 1999 penghimpunan 

dana oleh sektor perbankan mencapai Rp651,8 triliun jauh lebih besar dari tahun 

1995 yang hanya sebesar Rp 241,8 triliun. Sampai dengan tahun 1997, kelompok 
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bank swasta mendominasi pangsa pasar dana 50%, kelompok bank asing 10,8%, 

dan kelompok BPD 2,5% (Diolah dari laporan Tahunan Bank Indonesia).  

Pertumbuhan yang pesat itu ternyata tidak dapat mendorong terciptanya 

industri perbankan yang kuat. Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada 

pertengahan tahun 1997 memberi dampak yang sangat buruk pada sektor 

perbankan.  Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tersebut mengakibatkan 

hampir seluruh potensi-potensi ekonomi mengalami kemandengan dan diambang 

kebangkrutan termasuk sektor perbankan. Krisis moneter yang berkelanjutan 

kepada krisis perbankan nasional ditandai dengan merosotnya nilai mata uang 

rupiah terhadap valuta asing. Sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak 

yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, diperlukan bank 

dengan kinerja keuangan yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan 

lancar. Beberapa penelitian tentang perbandingan kinerja bank pada industri 

perbankan yang didasarkan pada rasio-rasio dari laporan keuangan perbankan 

pernah dilakukan sebelumnya. Antara lain adalah penelitian mengenai 

perbandingan tingkat efisiensi pada industri perbankan yang dilakukan dengan 

melakukan pengujian empiris terhadap tingkat efisiensi antara bank pemerintah, 

bank swasta nasional dan swasta asing serta bank publik.  

Dalam skope nasional, bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat 

karena usaha bank juga bisa disebut sebagai suatu bisnis kepercayaan, maka bank 

harus memiliki kredibilitas tinggi di masyarakat. Di antaranya yaitu masalah 

kesehatan bank, kondisi tingkat kesehatan suatu bank dapat berpengaruh terhadap 
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image bank secara umum. Hal ini disebabkan masalah penyimpanan uang di bank 

tanpa agunan dari bank dalam arti bahwa masyarakat menyimpan uang atas dasar 

inisiatif mereka sendiri dengan pertimbangan bahwa yang dapat memberikan 

jaminan keamanan atas dana yang disimpan serta memberikan keuntungan. 

Bank danamon adalah merupakan salah satu bank swasta terbesar di 

Indonesia tetapi akibat dari krisis ekonomi pada tahun 1998 bank Danamon 

diambil alih pemerintah. Berbagai upaya dari pemerintah untuk menyehatkan 

bank nasional, bank danamon dalam pengawasan Badan Penyehatan Nasional 

(BPPN) untuk kemudian diikutsertakan dalam program retrukturisasi dan 

rekapitalisasi perbankan nasional. Pada tahun 1999 pemerintah merekapitalisasi 

Bank Danamon melalui penyertaan modal sementara senilai 32 trilyun dan pada 

tahun yang sama Bank Danamon merger dengan bank PDFCI yang sebelumnya 

telah diambil alih oleh pemerintah dan direkapitalisasi oleh pemerintah. Dalam 

rangka restrukturisasi perbankan nasional pada tahun 2000, bank danamon merger 

dengan 8 Bank Take Over (BTO) lainnya yaitu: Bank Jaya, Bank Tiara Asia, 

Bank Pos Nusantara, Bank Rama, Bank Tamara, Bank Nusa Nasional, Bank 

Duta, Bank Risjad, salim Internasional. Pada tahun 2002 BPPN menyatakan 

pemerintah akan menjual sahamnya yang sebesar 71% di Bank Danamon kepada 

publik dan setelah itu akan ditawarkan
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kepada investor strategis dengan rincian 20% saham di jual melalui pasar modal 

dan 51% melalui strategic sale yang  diharapkan dengan proses investasi tersebut 

bank danamon akan mempunyai kinerja yang lebih baik. 

(www.danamon.co.id/investor/Newsletter/2002/id/INL -sept02_indo _final-pdf). 

 Bank Indonesia telah mengatur dan mengeluarkan ketentuan berupa Surat 

Edaran Bank Indonesia No 26/6/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang kemudian 

diperbaharui dengan adanya Surat Edaran No 30/3/UPPB tanggal 30  April 1997 

yang memuat pokok-pokok penilaian tingkat kesahatan bank. Hal ini perlu 

dilakukan karena tingkat kesehatan bank merupakan tolok ukur bagi manajemen 

untuk menilai apakah pegelolaan usaha Bank Perkreditan Rakyat telah dilakukan 

dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan 

yang berlaku. Alat analisis untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah CAMEL 

Rating System merupakan system penilai kualitatif yang menitikberatkan pada 

lima aspek penilaian yaitu capital, asset quality, management, earning dan 

liquidity. Hasil dari analisis CAMEL Rating System tersebut digolongkan menjadi 

empat kategori tingkat kesehatan bank yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan 

tidak sehat. Hasilnya dapat digunakan oleh  pihak bank dalam mengambil 

keputusan-keputusan tertentu demi menjaga kelangsungan usahanya. 
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Berdasarkan uraian, terlihat betapa pentingnya penilaian kinerja dan 

tingkat kesehatan bank sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan mengambil judul: “ANALISIS KINERJA DAN TINGKAT 

KESEHATAN BANK DANAMON SETELAH REKAPITALISASI DAN 

DIVESTASI” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan hal-hal pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi 

ini. Hal-hal tersebut antara lain: 

1. Bagaimana kinerja Bank Danamon seteleh rekapitalisasi dan divestasi  

    (2002-2004) yang diukur dengan rasio keuangan?; 

 2.  Bagaimana tingkat kesehatan Bank Danamon setelah rekapitalisasi dan  

divestasi (2002-2004) yang diukur dengan metode CAMEL. 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian yang baik harus mempunyai tujuan tertentu sehingga peneliti 

mempunyai arah dan metode yang jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Bank Danamon setelah rekapitalisasi dan 

divestasi (2002-2004) dengan menggunakan rasio keuangan; 
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2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan Bank Danamon setelah 

rekapitalisasi dan divestasi (2002-2004) dengan metode CAMEL. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

a. Mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah; 

b.Tambahan pengetahuan tentang operasional Bank Danamon khususnya                          

mengenai penilaian kinerja dan tingkat kesehatan bank. 

2. Bagi pihak internal (Bank) 

Hasil dari analisi tingkat kesehatan bank ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam hal: 

a. Mengendalikan tingkat kecukupan modal; 

b. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen kredit;  

c. Penerapan manajemen operasional bank agar lebih efektif dan efisien; 

d. Kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. 

3. Bagi pihak eksternal bank. 

a. Bagi nasabah-nasabah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam memilih bank yang akan dituju; 

 b. Bagi Bank Indonesia sebagai pihak pengawas, hasil penelitian dapat 

digunakan dalam pengambilan kebijaksanaan yang berhubungan dengan 

kelangsungan usaha perbankan. 
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E.  Siatematika Penelitian 

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini  diuraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,sisitematika 

penelitian.   

      BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang perbangkan, 

tinjauan laporan keuangan, kinerja perusahaan dan maca-macam 

analisis rasio, pengertian kesehatan bank, pelaksanaan analisis 

kesehatan bank dengan metode CAMEL, pengertian erkapitalisasi 

perbankan, pengertian divestasi. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan kerangka teoritik, data dan sumber data 

populasi dan sample, metode analisis data, analisis kesehatan bank 

dengan metode CAMEL. 

 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum perusahaan, analisis 

kinerja bank danamon, analisis tingkat kesehatan bank danamon 

dengan metode CAMEL. 

 BAB V PENUTUP 

  Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran-saran. 

     


