
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu diantara lembaga-lembaga keuangan yang nampaknya 

paling besar peranannya dalam perekonomian adalah lembaga keuangan 

perbankan, yang lazimnya disebut bank. Salah satu unsur yang sangat 

diperhatikan  ialah kinerja bank tersebut,dengan kata lain yaitu masalah 

tingkat kesehatannya. Suatu bank dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia sebagai bank sentral (Pujiyanti dan Suhendra, 2009). 

Pengelolaan bank yang profesional melalui peningkatan kualitas 

kemampuan para pelaku perbankan kini sudah menjadi sebuah tuntutan yang 

harus dipenuhi. Pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank dan kinerja 

yang bagus akan memelihara dan membangun kepercayaan serta loyalitas 

yang besar dari para nasabah. Apalagi dunia perbankan berada dalam 

persaingan bisnis yang sangat ketat dan harus dihadapkan pada suasana 

globalisasi perbankan.  

Krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang melanda Indonesia 

mengakibatkan krisis yang memukul sektor finansial. Keadaan sektor finansial 

semakin memburuk ketika banyak perbankan mengalami keketatan likuiditas. 

Terdapat penurunan kepercayaan kepada perbankan akibat banyak kasus yang 

menimpa sejumlah bank, hal inilah yang menyebabkan perbankan lebih 
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berhati-hati sehingga cenderung memilih yang paling aman dengan menjaga 

likuiditas lebih tinggi dari yang dibutuhkan dan memilih menaruh dana di 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) daripada meminjamkan kepada bank lain yang 

kekurangan likuiditas atau melakukan ekspansi kredit ke nasabah. 

Kelemahan yang dimiliki sektor perbankan yaitu sistem pengawasan 

yang kurang efektif dari bank sentral belum dapat mengimbangi pesat dan 

kompleknya kegiatan operasional perbankan. Relatif lemahnya kemampuan 

manajerial bank yang telah mengakibatkan resiko yang dihadapi bank, serta 

kurangnya transparansi informasi mengenai kondisi perbankan mengakibatkan 

kelesuan perekonomian (Setiawati dan Na’im, 2001). 

Sejalan dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia berupaya 

meningkatkan dan menyempurnakan sistim pengawasan bank dan 

meningkatkan mutu pengelolaan perbankan (good governance) dan 

implementasi program konsolidasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), 

melalui program penyehatan perbankan yang dimulai dengan proses Bank 

Beku Operasi (BTO) dan melakukan merger/akuisisi bank-bank bermasalah 

(Mintarti, 2009).  

Salah satu upaya untuk membantu para pelaku bisnis dalam menilai 

kondisi keuangan perbankan yaitu dengan melakukan analisis laporan 

keuangan. Adapun informasi yang terjadi antara lain mencakup info mengenai 

posisi keuangan perbankan, kinerja keuangan, aliran kas perusahaan dan 

informasi lainnya yang terkait dengan laporan keuangan. Untuk memahami 

laporan tersebut diperlukan analisis laporan keuangan yang meliputi 

perhitungan dan interpretasi rasio keuangan.  
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Analisis dengan rasio akan memberikan hasil terbaik jika digunakan 

dalam suatu kombinasi untuk menunjukkan kondisi keuangan atau kinerja 

operasional suatu perbankan selama periode tertentu, lebih lanjut dapat 

memberikan gambaran suatu trend dan pola perubahan, yang pada akhirnya 

bisa memberikan indikasi adanya resiko dan peluang bisnis (Kuncoro dan 

Suhardjono, 2002: 557).  

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsariningrum (2011) tentang 

perbandingan tingkat kesehatan bank BUMN dan non-BUMN dengan 2 bank 

BUMN yaitu BRI dan Mandiri, serta 2 bank non-BUMN yaitu BCA dan 

Danamon. Dari hasil perbandingan bagi bank BUMN dan non-BUMN, 

didapat nilai rata-rata CAR 18,91% dan 16,85%, KAP 5,35% dan 3,36%, 

NPM 18,19% dan 17,59%, ROA dan LDR yang hampir sama, serta MR 

18,47% dan 25,08%. Didapatkan kesimpulan bahwa bank BUMN dan non-

BUMN kurang lebih memiliki kemampuan yang sama dalam menjalankan 

usahanya. 

Penelitian Anang Tri Wahyu (2010) yang melakukan penelitian pada 

bank swasta go public tahun 2006 sampai 2008, penelitian ini dilakukan untuk 

menilai kinerja keuangan yang diukur dengan CAMELS. Hasil penelitian 

menunjukkan bank UOB Buana selalu meraih skor tertinggi dibandingkan 

bank sampel lainnya di setiap tahun, yaitu sebesar 40,34%, 46,01%, 41,50%. 

Dari keseluruhan bank sampel tampak bahwa perkembangan bank-bank 

sampel semakin baik dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2008 terjadi 

krisis global, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap skor CAMELS. 
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Beberapa penelitian pada bank konvensional di Indonesia, juga 

menunjukkan adanya indikasi praktik manajemen laba. Bank-bank yang 

mengalami penurunan score tingkat kesehatannya cenderung melakukan 

rekayasa laba (earnings management) karena dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Salah satu faktor dominan yang mendorong kelompok bank tidak sehat 

melakukan rekayasa laba tersebut adalah motif meningkatkan kinerja bank 

agar memenuhi ketentuan batasan sebagai bank sehat (Zahara                      

dan Siregar, 2008). 

Dengan menggunakan metode CAMELS yang menilai tingkat 

kesehatan bank dari sisi keuangannya, merupakan suatu mekanisme untuk 

menilai adanya suatu rekayasa laba pada perusahaan perbankan. Apabila nilai 

peringkat komposit (Composite Rating) CAMELS tinggi, maka dapat 

dikategorikan bank tersebut tidak melakukan rekayasa laba sehingga memiliki 

tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Sebaliknya 

apabila nilai peringkat komposit rendah, maka ada kemungkinan bank tersebut 

melakukan rekayasa laba. 

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

April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Faktor 

yang menjadi dasar penilaian tingkat kesehatan bank adalah Capital 

(Permodalan), Asset (Aktiva), Management (Manajemen), Earning 

(Rentabilitas), Liquidity (Likuiditas) dan Sensitivity  to Market Risk 

(Sensitivitas terhadap Resiko Pasar). CAMELS merupakan metode analisis 

yang digunakan untuk menentukan predikat kesehatan suatu bank dan saling 

berkaitan. 
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Dengan melihat kondisi perbankan saat ini, maka penelitian tentang 

analisis komparatif khususnya menggunakan rasio CAMELS untuk 

membandingkan kesehatan serta kinerja bank persero dan bank umum swasta 

nasional go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-

2010, merupakan topik yang tepat untuk diteliti lebih lanjut. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah rasio keuangan model CAMELS dapat menganalisis tingkat 

kesehatan Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN)? 

2. Bagaimana perbandingan kinerja Bank Persero dan BUSN periode tahun 

2008-2010?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan bukti empiris bahwa rasio keuangan model CAMELS 

mempunyai kekuatan prediksi terhadap kesehatan Bank Persero dan 

BUSN. 

2. Menganalisis perbandingan kinerja dan hasil analisis kesehatan antara 

Bank Persero dan BUSN.  
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

banyak pihak diantaranya : 

1. Bagi pemilik dana dan investasi, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan 

investasinya pada bank yang bersangkutan. 

2. Bagi bank yang diteliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan manajerial yang 

berhubungan dengan kelangsungan hidup usaha perbankan.  

3. Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk 

mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama kuliah 

kedalam dunia penelitian. 

4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi 

mengenai tingkat kesehatan perbankan yang dihitung dengan rasio 

CAMELS. 

 

E. 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 membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas 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 membahas mengenai jenis penelitian, populasi dan 

sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, metode serta alat 

analisis data.  

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Membahas mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis tingkat 

kesehatan bank, interpretasi analisis kesehatan bank, dan 

perbandingan hasil analisis. 

BAB V: PENUTUP 

Dalam bab ini membahas mengenai  kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian, keterbatasan dan saran-saran yang diberikan.  




