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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 
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nasional terutama di tingkat mikro.Bersama dengan itu, pengelolaan 

perekonomian dan sektor usaha yang kurang efisien serta 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). 

Bank Indonesia selaku Bank Sentral mempunyai peranan yang penting 

dalam penyehatan perbankan, karena Bank Indonesia bertugas mengatur dan 

mengawasi jalannya kegiatan operasional bank. Untuk itu Bank Indonesia 

menetapkan suatu ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh 

Lembaga Perbankan yaitu berdasarkan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

nomor 30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.30/3/UPPB 30 

April 1997 yaitu tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Indonesia.  

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator.Salah 

satunya sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan 

keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu akan dapat dihitung 

sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan 

bank. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk 

mengidentifikasikan perubahan-perubahan pokok pada trend jumlah, dan 

hubungan serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis laporan keuangan akan 

membantu menginteprestasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan 
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yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan 

perusahaan dimasa mendatang.  

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara mengkualifikasikan 

beberapa komponen dari masing-masing faktor yaitu komponen Capital 

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

(Rentabilitas), Liquidity (Likuiditas) atau disingkat dengan istilah CAMEL. 

CAMEL merupakan faktor yang sangat menentukan predikat kesehatan suatu 

bank. 

Berdasarkan 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 Bank dengan Metode CAMEL Pada PD. BPR 

Bank Daerah Karanganyar”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka yang terjadi 

rumusan masalah penelitian ini adalah : 

Bagaimana tingkat kesehatan Bank pada PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 

pada tahun 2007-2011? 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas dalam 

penelitian, maka penulis membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih 

sempit.Pembahasan dibatasi pada masalah penilaian kesehatan Bank pada PD. 

BPR Bank Daearah Karanganyar pada tahun 2007-2011. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin menganalisa bagaimana 

kondisi tingkat kesehatan bank pada PD. BPR Bank Daerah Karanganyar yang 

terdiri dari Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Bank 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan yang 

berhubungan dengan kelangsungan hidup usaha bank. 

2. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti memperoleh 

pengalaman dan ilmu pengetahuan terkait penelitian dan analisa serta seluk 

beluk Perbankan di Indonesia khususnya pada PD. BPR Bank Daerah 

Karanganyar. 
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3. Bagi Akademisi 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan 

pedoman bagi penelitian dimasa yang akan datang, yang juga tertarik 

membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, 

maka penulisannya disusun ke dalam 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 digunakan sebagai 

dasar penelitian yang meliputi Pengertian Bank, Fungsi Bank, 

Tujuan Bank, Jenis dan Usaha Bank, Sumber Dana Bank, 

Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan, Pihak-pihak yang 

Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan, Kesehatan Bank, 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta hasil Penelitian Terdahulu 

yang dijadikan pedoman dalam pembuatan skripsi dan Hipotesis. 
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BAB III       METODELOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang Kerangka Pemikiran, Jenis dan Sumber Data, 

Teknik Pengumpulan Data, dan Rencana Pengumpulan Data. 

BAB IV       ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang Deskripsi Data, Hasil Analisis Data dan 

Pembahasan. 

BAB V        PENUTUP 

Berisi Kesimpulan serta Saran-saran yang ditunjukan kepada 

perusahaan tersebut. 

 

 


