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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat sekarang terdapat berbagai  macam  lembaga keuangan, 

salah satunya adalah Bank baik bank milik negara maupun milik swasta. 

Bank menurut (Kuncoro, 2006:68) dapat didefinisikan sebagai lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk 

kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang. 

Bank juga menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan 

pemerintah dan swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dana-

dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, 

bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme 

sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 

Salah satu unsur yang sangat diperhatikan oleh bank adalah tingkat 

kesehatan bank tersebut. Untuk menilai tingkat kesehatan bank dapat 

dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan 

dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dihitung beberapa rasio keuangan 

yang bisa dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Sedangkan 

hasil analisis laporan  keuangan akan  membantu  mengintepretasikan 
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berbagai hubungan serta memberikan dasar pertimbangan mengenai 

potensi keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. 

Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian terhadap 

hasil usaha bank dalam kurun waktu  tertentu dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Oleh sebab itu, peranan pembinaan dan pengawasan 

Bank Indonesia selaku Bank Sentral terhadap operasional seluruh bank 

yang ada di Indonesia sangat diperlukan dalam rangka menciptakan 

kinerja bank yang sehat. Bank yang sehat diharapkan akan mampu tumbuh 

dan berkembang dengan baik, sehingga mampu menjaga kepentingan dan 

kepercayaan masyarakat serta mampu memberikan  kontribusi bagi 

perkembangan ekonomi nasional.  

Agar bank-bank lebih melaksanakan fungsi prudential banking 

(prinsip kehati-hatian) dalam menjalankan bisnis perbankan, maka Bank 

Indonesia menetapkan ketentuan tentang penilaian  tingkat kesehatan bank 

dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 

dan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004.  

Pujianti dan Suhendra (2009), melakukan penelitian mengenai 

tingkat kesehatan bank dengan  metode CAMEL yang dilakukan pada PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Bukopin Tbk dengan 

tahun perbandingan tahun 2006-2008, hasilnya menunjukkan bahwa PT 

Bank Bukopin Tbk secara keseluruhan berada dalam kondisi lebih sehat 

dibandingkan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan 
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menggunakan analisis rasio keuangan CAR, KAP, NPM, ROA, BOPO, 

dan LDR. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hastuti dan Kussudyarsana 

(2007) dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Bank pada PD BPR BKK 

Sragen Kota Kabupaten Sragen Tahun 2003-2005, menunjukkan bahwa 

hasil keseluruhan tingkat kesehatan bank pada tahun 2003- 2005 adalah 

97,2% sehingga masuk dalam kategori sehat  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumo (2008), yang 

melakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri tahun 2002-2007, 

penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja keuangan yang diukur 

dengan CAMELS, rasio yang digunakan KPMM, KAP, NOM, STM, dan 

MR. Hasil penelitian ini menunjukan kinerja keuangan yang sangat bagus, 

tetapi rasio sensitivitas terhadap resiko pasar (Market Risk) menunjukan 

kinerja yang sangat buruk, karena rata-rata MR BSM hanya sebesar 1%. 

Sistem penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia meliputi 

Capital (permodalan), Assets (aktiva), Management (manajemen), Earning 

(rentabilitas), Liquidity (likuiditas) dan Sensitivity to Market Risk 

(sensitivitas terhadap risiko pasar) atau disebut CAMELS. Sistem 

penilaian tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Pujianti dan Suhendra (2009),  yang melakukan penelitian mengenai 

tingkat kesehatan bank dengan  metode CAMEL yang dilakukan pada PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Bukopin Tbk dengan 
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tahun perbandingan tahun 2006-2008 yang menggunakan analisis rasio 

keuangan CAR, KAP, NPM, ROA, BOPO, dan LDR. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya 

antara lain terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian terdahulu, 

objek yang diteliti adalah  pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

dan PT Bank Bukopin Tbk. Sedangkan penelitian sekarang meneliti 

BUMN dan Non-BUMN. Perbedaan yang kedua terletak pada alat analisis 

yang digunakan. Dalam penelitian  terdahulu, alat analisis yang digunakan 

adalah CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity), 

sedangkan penelitian sekarang alat analisis yang digunakan adalah 

CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan 

Sensitivity to Market Risk) dan uji perbedaan (Independent T-test). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan guna 

memperoleh gambaran yang jelas tentang tingkat kesehatan suatu usaha 

Perbankan, yaitu dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN 

TINGKAT KESEHATAN BANK: BANK BUMN DAN NON BUMN 

(STUDI EMPIRIS PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BEI )” . 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank pada Bank BUMN dan Bank Non 

BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 
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2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank antara Bank BUMN 

dengan Bank Non BUMN yang terdaftar di bursa Efek Indonesia 

berdasarkan komponen CAMELS ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah yang dibahas pada penelitian ini dibatasi pada analisis laporan 

keuangan sebagai dasar penilaian kesehatan bank pada periode 2007-2009. 

Obyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah bank-bank go 

public, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  (BEI) selama periode tahun 

2007-2009. Penilaian kesehatan yang digunakan adalah dengan menggunakan 

rasio CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity 

to Market Risk). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk menganalisis tingkat kesehatan bank pada Bank BUMN dan Bank 

Non BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui perbedaan  tingkat kesehatan bank antara Bank BUMN 

dengan Bank Non BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

berdasarkan komponen CAMELS. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan yang diteliti diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan 

dengan penggunaan analisis laporan keuangan. 

2. Bagi nasabah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

mempertimbangkan dalam memilih perusahaan perbankan yang akan 

dituju. 

3. Bagi peneliti, dapat dijadikan pertimbangan antara teori dengan 

prakteknya yang diharapkan tidak terjadinya kesenjangan yang terlalu jauh 

sehingga dapat dijadikan bekal apabila kelak terjun ke masyarakat. 

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan 

tambahan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi 

peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sama. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan pemahaman 

atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian bank dalam sistem 

perbankan, pengertian laporan keuangan bank, penilaian 

pelaksanaan rasio keuangan bank, tinjauan tentang kesehatan 

bank, kajian peneliti terdahulu, dan kerangka pemikiran. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, populasi, sampel, 

sumber dan teknik pengumpulan sampel, dan alat analisis data.  

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis tingkat 

kesehatan bank, dan interprestasi analisis kesehatan bank.  

BAB V: PENUTUP 

Dalam bab ini dibahas mengenai  kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian, keterbatasan dan saran-saran yang diberikan.  

 




