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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman sekarang adalah zaman yang merupakan zaman yang sudah 

berkembang dengan sangatlah pesat, dahulu banyak hal-hal yang dulunya 

dianggap hal biasa tetapi sekarang merupakan hal yang sangatlah penting. Salah 

satunya ialah bank, bank merupakan sebuah industri yang sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat maupun negara. Bank merupakan sebuah industri yang 

bergerak di bidang keuangan yang membantu perekonomian. “Bank adalah 

lembaga yang memiliki peran dasar sebagai “intermerdiaris” antar pemilik dana  

(suplus spending unit ) dan pinjaman dana (defisist spending unit), sehingga bank 

memiliki produk dasar dan utama dari bank berupa simpanan dan pinjaman”          

(sulhan, 2008:10). 

Pergerakan bank akan selalu berjalan, apabila operasionalnya bisa berjalan 

lancar. Kelancaran operasional suatu bank ditentukan oleh besarnya tingkat 

pinjaman dan simpanan. Karena arus perputaran uang akan dilakukan di kedua hal 

tersebut. Kedua hal itu bisa tercapai asalkan ada faktor kepercayaan dari para 

nasabah yang mempercayakan dananya di bank tersebut. Kepercayaan masyarakat 

dapat dibangun dengan bentuk transparasi atau terbukanya dari lembaga 

perbankan tersebut baik dari segi laporan keuangan dan keadaan kesehatan bank 

yang dipublikasikan kepada nasabah atau masyarakat.  
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Bank sebagai lembaga keuangan dengan usaha utamanya memberikan jasa 

dibidang perbankan. Bank perperan sangat penting dalam menjaga dana yang 

dipercayakan oleh nasabah. Karena pada saat ini sekarang persaingan bank-bank 

semakin pesat, pertumbuhan bank-bank baru bermunculan. 

Tingkat kesehatan bank dapat diukur oleh beberapa faktor, dan permasalahan 

bank juga diukur oleh beberapa faktor antara lain membengkaknya kredit dan 

tingkat macetnya dari pengembalian dana pinjaman. 

 Dalam seminar Restrukrusi Perbankan di Jakarta pada tahun 1998 disimpulkan 

ada beberapa penyebab menurunnya kinerja bank, antara lain: 

a. Semakin tinggi atau meningkatnya kredit bermasalah pada perbankan. 

b. Dampak likuidasi bank-bank pada 1 November 1997 yang mengakibatkan 

turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, 

sehingga memicu penariakan dana secara besar-besaran. 

c. Semakin turunnya permodalan yang ada dibank  

d. Banyak bank-bank tidak mampu memenuhi atas kewajibannya dikarenakan  

menurunnya nilai tukar rupiah waktu ke waktu.  

e. Manajemen tidak professional pada bank tersebut.  

  Pergerakan bank sekarang sudah sangat diminati dan dipantau oleh banyak 

orang dan banyak nasabahnya. Istilah bank sehat atau tidak sehat semakin 

populer. Dalam menilai kinerja perusahaan perbankan, umumnya digunakan lima 

aspek penilaian yaitu CAMEL (Camel, Asset, Management, Earning, Liquidity). 

Kelima aspek tersebut dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini 

menunjukan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi kesehatan 
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perbankan, mempredeksi kelangsungan usaha baik yang sehat maupun yang tidak 

sehat. CAMEL tidak sekedar mengukur tingkat kesehatan bank tetapi juga 

digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi 

kebangkrutan bank. Indikator-indikator yang digunakan dalam tingkat kesehatan 

bank adalah Capital Adquency Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), 

Net Interest Margin (NIM), Ratio Return On Asset (ROA), Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO), dan Loan Deposit Rate (LDR).  

  Kebijakan penilaian tingkat kesehatan bank kembali diperbarui oleh Bank 

Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan mengeluarkan Peraturan Bank 

Indonesia No.13/PBI/2011. Peraturan baru ini merupakan penyempurnaan dari 

metode CAMELS yang sebelumnya digunakan. Metode baru yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia merupakan metode dengan pendekatan risiko yakni Risk-based 

Bank Rating.Metode Risk-based BankRating atau RBBR merupakan metode yang 

terdiri dari empat faktor penilaian yakni Risk Profile, Good Corporate 

Governance (GCG), Earning, dan Capital. 

Menghadapi persaingan di sektor perbankan yang semakin ketat, 

kepercayaan dari masyarakat merupakan salah satu kunci sukses yang mendorong 

kemajuan perusahaan. Beranjak dari hal tersebut maka PT. Bank Bukopin secara 

kesinambungan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terutama di bidang 

pelayanan atau jasa, pengembangan produk, fungsi pemasaran serta mengembang 

jaringan kantor pada bank, agar dapat mewujudkan visinya bank tepercaya, 

menjadi kebanggaan masyarakat serta mampu menunjang pembangunan daerah. 

Mengingkat fungsi, posisi dan peranan Bank Bukopin di tengah-tengah 



4 
 

4 
 

masyarakat yang sangat strategis, maka kepentingan akan mengukur tingkat 

kesehatannya menjadi begitu penting agar kedepannya bagi Bank Bukopin lebih 

dapat diterima oleh masyarakat.  

Penilaian CAMELS bersifat self-assessment yaitu dihitung berdasarkan 

penilaian dari pihak internal bank itu sendiri. Hasil self-assessment tersebut wajib 

diketahui oleh Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan BI. BI secara 

eksplisit atau secara tegas tidak mewajibkan hasil akhir penilaian kesehatan bank 

tersebut dipublikasikan secara detail kepada masyarakat. Dengan kata lain 

pengukuran tersebut sulit dilakukan dikarena akan terkait dengan unsur 

kerahasiaan pada bank tersebut. Terlebih lagi bobot yang diberikan Bank 

Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia pada No 6/10/PBI/2004 tanggal 12 

April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, pada 

indikator “S” tidak ada bobotnya (0). Karena keterbatasan data tersebut maka 

dalam penelitian ini hanya menggunakan metode CAMEL. 

Dalam analisis CAMEL dapat diketahui bahwa kriteria kesehatan suatu 

bank yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Dari hasil penilaian 

tersebut nantinya, Bank akan dapat mengambil kebijakan yang berhubungan 

dengan kinerja pada bank dimasa yang akan datang. Jika dari hasil penilaian bank 

dinyatakan sehat maka bank tersebut harus mempertahankan tingkat kesehatannya 

Dan jika hasilnya bank dinyatakan tidak sehat maka bank harus meningkatkan 

tingkat kesehatannya. 

Berdasarkan suatu data bisa terlihat dalam Metode Camel adalah salah satu 

dari Faktor untuk bisa melihat tingkat kesehatan pada bank, khususnya tingkat 
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kesehatan Bank Bukopin tahun 2010-2012. Oleh karena itu saya sebagai penulis 

tertarik untuk menulis dan untuk meneliti tentang tingkat kesehatan bank dengan 

menggunakan data-data laporan keuangan pada Bank Bukopin pada tahun 2010-

2012. Sehingga dalam penelitian ini saya sebagai penulis mengambil judul 

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENGENAI TINGKAT 

KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL”          

( Studi kasus pada PT. Bank Bukopin Tbk periode 2010-2012) 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian  adalah Apakah kinerja keuangan mengenai tingkat kesehatan bank  

pada PT. Bank Bukopin Tbk pada periode 2010-2012 dengan menggunakan  

metode CAMEL pada predikat sehat ?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah Untuk menganalisis kinerja keuangan mengenai tingkat kesehatan 

bank  pada PT. Bank Bukopin Tbk pada periode 2010-2012 dengan menggunakan  

metode CAMEL.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Bank 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen 

bank-bank tersebut dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam 

kaitannya memelihara tingkat kesehatan bank tersebut agar tetap sehat. 

2. Bagi akademisi  

Hasil yang penulis buat mungkin bisa dijadikan acuan ataupun dijadikan 

pedoman untuk di masa yang akan datang, dan bisa juga sebagai bahan-bahan 

penelitian baru yang terjadi termasuk dalam permasalahan tingkat kesehatan bank. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan peneliti atau pembaca dalam memahami penelitian 

yang penulis buat, maka pembahasan tentang Kesehatan Bank pada Bank Mandiri 

dengan alat analisis yaitu metode CAMEL ini akan dijadikan 5 bab dengan 

sistematika sebagai berikut:  
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BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini menerangkan Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menerangkan tentang Pengertian Bank, Fungsi dan Jenis 

Bank, Pengertian Laporan Keuangan, Arti Penting Laporan 

Keuangan, Tujuan Pembuatan Laporan Keuangan, Pengertian 

Tingkat Kesehatan Bank, Penilaian Kesehatan Bank dengan 

menggunakan Metode CAMEL, Penelitian Terdahulu dan 

Rumusan Hipotesis Terdahulu.   

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menerangkan dan berisi tentang Kerangka Pemikiran, 

Populasi dan Sampel, Data dan Sumber Data,Metode pengumpulan 

Data dan Metode Analisis Data.  

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menerangkan tentang Dekripsi Data, Hasil Analisi 

Data dan Pembahasan. 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan atau 

saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  


