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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian 

suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-

jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-

lembaga penunjang lainnya misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem 

keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu 

sistem perbankan dan sistem keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang 

masuk dalam sistem perbankan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan 

peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. (Siamat, 1999; 19)  

Krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung pada pertengahan tahun 

1997 memberikan dampak nyata pada kehidupan masyarakat. Sejak itu, 

kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi krisis 

yang berkepanjangan di berbagai bidang. Proses penyebaran krisis 

berkembang cepat mengingat tingginya keterbukaan perekonomian Indonesia 

dan ketergantungan pada sektor luar negeri yang cukup besar. Krisis tersebut 

berkembang semakin parah karena terdapatnya berbagai kelemahan mendasar 

di dalam perekonomian nasional terutama ditingkat mikro. Bersama dengan 

itu, pengelolaan perekonomian dan sektor usaha yang kurang efisien serta 
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sistem perbankan yang rapuh menyebabkan gejolak nilai tukar berubah 

menjadi krisis utang swasta dan krisis perbankan. Dengan demikian, 

diperlukan berbagai terobosan baru di bidang perbankan untuk menggerakkan 

kembali roda perekonomian Indonesia. (Siamat, 1999; 68)  

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Salah satu jenis bank adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank 

Rakyat Indonesia merupakan bank milik pemerintah pertama sesudah 

kemerdekaan Indonesia mula-mula didirikan dengan peraturan pemerintah 

No.1 Tahun 1946. (Wijaya, 1995; 343)  

 Untuk mempertahankan kelangsungan proses perbankan seperti yang 

diharapkan, maka perbankan pada umumnya, dan BRI khususnya perlu 

memperhatikan efesiensi operasi perusahaan karena dengan efesiensi tersebut 

perusahaan dapat meningkatkan rentabilitasnya, karena suatu rentabilitas 

mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Apabila perusahaan dapat membayar kewajiban jangka 

pendeknya yang jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan 

likuiditasnya baik. Sedangkan solvabilitas perusahaan menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan di dalam memenuhi kewajibanya jangka pendek 
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maupun jangka panjang. Jadi jelaslah bahwa tingkat kesehatan bank adalah 

perlu untuk diperhatikan demi kelancaran operasi dan kemajuan bank.  

Penggunaan analisa rasio keuangan sebagai alat untuk mengetahui 

kondisi bank atau yang dikenal dengan Analisis Tingkat Kesehatan Bank 

merupakan penilaian terhadap hasil usaha bank dalam kurun waktu tertentu 

dan faktor yang mempengaruhinya. Tingkat kesehatan BRI dalam penelitian 

ini akan menggunakan metode CAMEL berdasarkan dari surat edaran Bank 

Indonesia No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 yaitu, metode yang meliputi 

5 aspek yang terdiri dari capital, asset, management, earning, dan liquidity. 

CAMEL digunakan untuk menghitungan tingkat kepatuhan bank pada 

beberapa ketentuan khusus. (Taswan, 2006; 381-382) 

Selanjutnya hasil dari analisis CAMEL tersebut dapat digolongkan 

menjadi empat kategori tingkat kesehatan bank yaitu sehat, cukup sehat, 

kurang sehat, dan tidak sehat. Bank yang sehat diharapkan akan mampu 

tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mampu memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ekonomi nasional. 

Sehubungan dengan uraian di atas dan mengingat tingkat kesehatan 

perusahaan yang dicapai suatu perusahaan tidak selalu dalam keadaan baik 

atau baik sekali maka perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kesehatan perusahaan pada perusahaan perbankan dan diambil judul : 

“Analisis Tingkat Kesehatan Pada PT BRI Cabang Klaten Dengan 

Menggunakan Metode CAMEL” 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah penelitian ini adalah :  

Bagaimana tingkat kesehatan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kabupaten 

Klaten pada tahun 2008 dan 2009? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penilaian kinerja keuangan atau tingkat kesehatan Bank Rakyat 

Indonesia dengan metode CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, 

Liquidity). 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Untuk mengetahui tingkat kesehatan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) di 

Kabupaten Klaten pada tahun 2008 dan 2009. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi perusahaan 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

masukan atau pemikiran baru bagi pimpinan bank yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan 

arah kebijakan dalam mengelola Bank Rakyat Indonesia.  
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2.  Bagi investor  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan tambahan 

dalam pengambilan keputusan.  

3. Bagi Pihak lain  

Sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang, 

khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan BRI. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, 

maka penulisanya disusun ke dalam lima Bab yang sistematis, yaitu:  

Bab I: Pendahuluan 

Merupakan uraian yang singkat mengenai isi skripsi ini. Oleh karena itu 

bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Pembatasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan 

Sistematika Penulisan.  

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang di gunakan sebagai dasar 

penelitian yang meliputi Pengertian Bank, Fungsi dan Jenis Bank, 

Tujuan dan Tugas Bank, Bank Rakyat Indonesia, Sumber Dana Bank, 

Laporan Keuangan Bank sebagai sumber analisa, dan Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank yang nantinya dijadikan indikator dari alat ukur yang 

digunakan serta disebutkan hasil Penelitian Terdahulu yang dijadikan 

pedoman dalam pembuatan skripsi.  
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Bab III: Metodologi Penelitian 

Menguraikan secara umum tentang sasaran atau obyek penelitian yang 

terdiri dari Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Jenis dan Sumber Data, 

Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.  

Bab IV: Analisis Data dan Pembahasan 

Merupakan isi pokok dari skripsi ini yang menjelaskan tingkat kesehatan 

bank pada tahun 2008-2009 serta cara perhitungannya yang mendukung 

masalah tingkat kesehatan bank tersebut.  

Bab V: Penutup 

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi simpulan dari bab-

bab sebelumnya serta saran-saran yang ditunjukan kepada perusahaan 

tersebut. 

 


