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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di Indonesia bank sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan 

memegang fungi sebagai sirkulasi, bank to bank  dan lender of the resort. 

Biasanya pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada 

pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain nasabah Bank 

Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga Perbankan. 

Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral menurut 

Sholahudin M dan Lukman (2009: 3) adalah mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral 

mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 

mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan 

mengawasi bank. 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

Koperasai Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menurut Sholahudin M dan 

Lukman H (2009: 180) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak 

dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). 

Unit jasa keuangan syariah selanjutnya disebut UJKS adalah unit koperasi 
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yang bergerak dibidang usaha pembiayaan investasi dan simpanan dengan 

pola bagi hasil (syariah). Sebagai bagian dari kegiatan kopera Baitul Maal 

Tamwil (BMT) Tumang adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang 

memanfaatkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) atau pinjaman. BMT Tumang 

didirikan pada tanggal 1 bulan Oktober tahun 1998 dan telah berbadan hukum: 

242/BH/KDK. 11.35/IV/1999. BMT Tumang didirikan dengan maksud untuk 

mengentaskan masyarakat Islam khususnya diwilayah kecamatan Andong dan 

sekitarnya dari sistem keuangan sekuler menuju sistem perekonomian Islam. 

 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 

mengindentifikasi perubahan-perubahan pokok pada trend jumlah, dan 

membantu mengintepresentasikan berbagai hubungan kunci serta 

kecenderungan 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 

(Reantibilitas), Liquidity (Liukuiditas) atau singkatan dengan istilah CAMEL. 

CAMEL merupakan faktor yang sangat predikat kesehatan suatu bank. 
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Berdasarkan uraian di atas dan mengingat tingkat kesehatan 

perusahaan yang dicapai suatu perusahaan tidak selalu dalam 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 

BMT Tumang Boyolali Cabang Andong”. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian, 

maka penulis membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit.  

1. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan tahun 2011-2013 pada BMT 

Tumang di BOYOLALI. 

2. Penelitan akan dilakukan pada BMT Tumang Kantor Cabang Andong. 

3. Mengingat data yang diperoleh kurang lengkap, maka peneliti hanya 

menggunakan beberapa metode yang meliputi aspek Capital, Asset, 

Earning, dan Likuiditas. Dikarenakan aspek manajemen menggunakan 

pertanyaan dan memiliki standar point untuk setiap pertanyaan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dijabarkan diatas, 

maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana tingkat kesehatan Bank pada BMT Tumang Boyolali pada tahun 

2011-2013? 
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D.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah penulis ingin menganalisa 

bagaimana tingkat kesehatan bank pada BMT Tumang Boyolali yang terdiri 

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

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil kontribusi, yaitu: 

1. Bagi BMT  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk 

pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan yang berhubungan 

dengan kelangsungan hidup usaha BMT. 

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti memperoleh pengalaman dan ilmu 

pengetahuan terkait penelitian dan analisa serta seluk beluk Perbankan di 

Indonesia khususnya pada BMT Tumang di daerah Boyolali. 

3. Bagi Akademis 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. 
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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 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, Pengertian BMT, 

Karakteristik BMT, Hakekat Syariah BMT, Pengertian dan Tujuan 

Laporan Keuangan, Tingkat Kesehatan Bank, Predikat Tingkat 

Kesehatan Bank, serta hasil Penelitian Terdahulu yang dijadikan 

pedoman dalam pembuatan skripsi dan Hipotesis. 

BAB III  METODELOGI PENELITIAN 

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

Teknik Pengumpulan Data, dan Rencana Pengumpulan Data. 

BAB IV  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang Deskripsi Data, Hasil Analisa Data dan 

Pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi Kesimpulan serta saran-saran yang ditunjukan kepada 

perusahaan tersebut. 


