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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam persaingan dunia global perekonomian suatu negara mempunyai

peran yang sangat penting bagi semua aspek kehidupan. Pembangunan di bidang 

ekonomi seolah-olah menjadi pondasi bagi suatu negara dalam menghadapi

tantangan globalisasi. Indonesia memerlukan waktu yang panjang dalam 

menjalankan kegiatan perekonomiannya untuk mencapai kemajuan yang pesat. 

Salah satu yang mempunyai peran serta strategis dalam menyerasikan dan 

menyeimbangkan unsur di bidang pembangunan ekonomi adalah perbankan. 

Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh faktor utama bank sebagai 

suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara 

efektif dan efisien. Sektor perbankan menjadi andalan dalam pembangunan di 

bidang ekonomi.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan terpuruknya

kegiatan ekonomi pada semua sektor kehidupan tidak terkecuali dunia 

perbankan. Banyak bank yang ditutup oleh pemerintah terutama  bank umum

swasta nasional (BUSN). Masalah yang terjadi yang dapat mangakibatkan bank-

bank tersebut ditutup antara lain karena banyaknya bank yang melanggar aturan 

kesehatan bank, banyak bank yang kesulitan likuiditasnya, berita tentang kredit 

macet dan juga adanya masalah pengambilan simpanan nasabah di bank yang 

mengakibatkan kepercayaan masyarakat tidak ada juga menjadi alasan untuk 

pemerintah menutup bank-bank tersebut. 
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Kondisi perbankan yang sangat banyak masalahnya tersebut membuat 

Bank Indonesia harus menanganinya dengan serius. Bank Indonesia tidak 

mempunyai alternatif lain dalam mengatasi masalah tersebut. Bank-bank 

terpaksa dilikuidasi oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena bank-bank 

tersebut sudah tidak mampu lagi mempertahankan going concer-nya. Sebanyak  

16 bank umum telah dicabut ijinnya pada tanggal 1 November 1997. Kemudian 

disusul pada tanggal 13 Maret 1998 sebanyak 38 bank lain dinyatakan tidak 

boleh lagi melakukan kegiatannya alias dilikuidasi. 

Pada dasarnya babak baru dunia perbankan Indonesia telah nampak saat 

digulirkannya beberapa paket deregulasi yang membahas masalah manajemen, 

pengawasan, permodalan dan kesehatan bank. Namun karena krisis moneter 

tersebut dunia perbankan Indonesia mengalami kemunduran. Memasuki tahun 

1998 penguasaan pangsa pasar dari bank-bank swastapun menurun setelah 

adanya kebijakan pemerintah untuk melikuidasi beberapa BUSN. Ini berakibat 

pada kepercayaan masyarakat terhadap bank swasta yang menurun drastis yang 

ditandai dengan penarikan dana masyarakat besar-besaran dari bank umum 

swasta nasional tersebut. 

Sejalan dengan waktu perkembangan dunia perbankan di Indonesia 

semakin pesat. Banyak  bank yang berdiri baik itu bank konvensional maupun 

bank syariah terus bersaing untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Untuk 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat itu maka bank harus dalam keadaan 

sehat. Karena bagi masyarakat yang menjadi nasabah atau calon nasabah 

tentunya akan lebih memilih bank yang sehat dan dapat dipercaya untuk 
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mengelola dana yang mereka miliki dan melakukan jasa perbankan lainnya. 

Menurut Kasmir Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank 

setiap tahun menilai kesehatan bank di Indonesia dengan tujuan membantu 

manajemen bank apakah telah dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential)

dan sistem perbankan yang sehat sesuai peraturan Bank Indonesia. Penilaian ini 

juga menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang 

sehat dan tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap mempertahankan 

kesehatannya, sedang bank yang sakit untuk segera mengobatinya. Bank 

Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan 

atau petunjuk bagaimana bank tersebut dijalankan atau bahkan kalau perlu 

dihentikan kegiatan operasionalnya

Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian terhadap hasil 

usaha bank dalam periode waktu tertentu dan juga faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak 

terkait, baik pemilik dan pengelola bank, pengguna jasa bank maupun Bank 

Indonesia selaku pembina dan pengawas bank. Penilaian kesehatan bank 

dimaksudkan untuk mendorong agar semua bank berlomba semaksimal mungkin 

melakukan perbaikan. Dengan tata cara penilaian yang telah ditetapkan Bank 

Indonesia suatu bank akan dengan mudah mengetahui kondisi bank setiap saat 

(Haryati,2001:337). Dengan demikian mereka dapat melakukan langkah 

perbaikan apabila terjadi kekurangan

Dalam penilaian yang dilakukan tiap periode tersebut ditentukan tingkat 

kesehatan bank. Bagi bank yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai 
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apakah ada peningkatan atau penurunan kesehatannya. Bagi bank yang menurut 

penilaian sehat atau kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena 

itulah yang diharapkan dan supaya dipertahankan terus. Akan tetapi bagi bank 

yang terus menerus tidak sehat, maka harus mendapat pengarahan atau bahkan 

sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank dapat dikatakan sehat bila 

dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank, dapat 

berkembang dengan baik serta mampu memberikan sumbangan yang berati 

terhadap perkembangan ekonomi nasional (Sutojo, 1997:54).

Walaupun hanya Bank Indonesia (BI) yang secara pasti mengetahui 

kondisi suatu bank, namun dari laporan keuangan bank (LBK) masyarakat 

memperoleh informasi secara menyeluruh dan dapat menilai kondisi suatu bank. 

Ini dilakukan tentu dengan panduan tentang penilaian kesehatan bank yang telah 

diatur oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No26/5/BPPP 

tanggal 29 Mei 1993 dan Surat Keputusan Direksi Bank Idonesia 

No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 perihal  Tata Cara Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank. Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan Surat 

Keputusan Direktur Bank Indonesia No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 

tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 

Dalam ketentuan penilaian kesehatan bank tersebut Bank Indonesia 

menggunakan faktor-faktor Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, 

Rentabilitas, dan Likuiditas atau yang lebih dikenal dengan CAMEL (Capital,

Assets, Management, Earning, Liquidity).

Dengan melakukan analisis tersebut maka dapat diketahui keadaan serta 
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perkembangan finansial perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai di waktu 

lampau dan di waktu yang sedang berjalan. Selain itu dengan menganalisis rasio 

CAMEL di waktu lampau dapat diketahui kelemahan-kelemahan perusahaan 

dan hasil-hasilnya yang dianggap telah cukup baik dan dapat diketahui potensi 

perusahaan tersebut. Dengan analisis tersebut juga memungkinkan manajemen 

mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada trend, jumlah dan hubungan 

serta alasan perubahannya. Hasil anlisis akan membantu menginteprestasikan 

berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar 

pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di masa mendatang. 

Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap tingkat kesehatan bank dengan menggunakan data laporan keuangan 

pada Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Maka 

penulis menggunakan judul “ANALISIS CAMEL UNTUK MENILAI 

TINGKAT KESEHATAN BANK PADA BANK UMUM SWASTA 

NASIONAL YANG GO PUBLIC TAHUN 2004-2005” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, 

permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat 

kesehatan pada bank umum swasta nasional yang diukur dengan rasio CAMEL 

tahun 2004 dan tahun 2005? 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat data yang diperoleh dari bank umum swasta nasional yang  
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go public merupakan data sekunder dan berupa laporan keuangan maka dalam 

penelitian ini terbatas hanya pada aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, 

rentabilitas dan likuiditas (Capital, Assets, Earning, Liquidity atau CAEL). 

Karena aspek manajemen tidak dimasukan dalam penelitian maka untuk aspek 

manajemen peneliti menggunakan nilai maksimal. Hal ini dilakukan karena 

aspek manajemen menggunakan pertanyaan yang harus melibatkan manajer 

bank untuk menjawabnya dan memiliki standar poin untuk setiap pertanyaan 

tersebut. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat 

kesehatan bank pada bank umum swasta nasional yang go public pada tahun 

2004 dan tahun 2005. 

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui secara mendalam tentang 

penggunaan rasio CAMEL dalam menilai tingkat kesehatan bank.

2. Bagi Bank 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi bank untuk dijadikan masukan dalam 

mengevaluasi kinerja bank khususnya yang berkaitan dengan tingkat 

kesehatan bank.

3. Bagi Masyarakat Pengguna Jasa Bank 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 
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tambahan untuk membantu masyarakat menentukan pilihannya dalam 

memilih bank yang sehat yang dapat dipercaya untuk mengelola dananya dan 

menggunakan jasa  bank tersebut. 

4. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur 

yang digunakan sebagai informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya. 

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini disusun secara garis besarnya saja tanpa mengurangi isi 

dari permasalahan yang disampaikan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi 

ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi Tinjauan Laporan Keuangan, Bentuk-bentuk Laporan 

Keuangan, Tinjauan Umum Tentang Perbankan, Tinjauan Tentang 

Bank Umum, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Pelaksanaan 

Penilaian CAMEL, dan Tinjauan Penelitian Sebelumnya.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dikemukakan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian yang meliputi: Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel 

Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Analisis Data dan Alat 
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Analisis Data. 

BAB IV ANALISIS D.ATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang Perhitungan Elemen Kesehatan 

Bank, Analisis Komparatif Elemen Kesehatan Bank dan Pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran mengenai hasil akhir dari penelitian. 


