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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam upaya meningkatkan upaya Bank Perkreditan Rakyat memiliki 4

upaya, meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya;

2. Memberikan kredit;

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip

Syariah, sesuai dengan kententuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI),

deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

Badan Kredit Desa (BKD) merupakan salah satu badan kredit yang

disponsori oleh pemerintah, yang beroperasi didesa. Pembentukan badan

kredit tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk pengembangan usaha

perbankan didaerah pedesaan, melainkan lebih diarahkannya untuk membantu

usaha pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup



masyarakat. Guna mewujudkan tujuan tersebut BKD mempunyai 4 tujuan

pokok sebagai berikut :

1. Mendekatkan permodalan dengan sisitem perkreditan yang mudah, murah

dan mengarah pada masyarakat, terutama yang tinggal didaerah pedesaan;

2. Membentuk modal masyarakat yang diarahkan pada peningkatan

produksi;

3. Melindungi masyarakat pedesaan dari sistem peminjaman kredit yang

merugikan seperti rentenir,ijon dan sebagainya;

4. Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami

asas-asas ekonomi dan permodalan.

Kinerja BPR sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk bank, dari

tahun ke tahun terus menunjukkan trend peningkatan. Dari sisi asset, jumlah

kredit dan dana pihak ketiga, semuanya menunjukkan kenaikan yang

signifikan. Tahun 2001 jumlah total asset industri BPR baru mencapai Rp.

4,731 triliun, namun di akhir tahun 2006 total asset BPR telah meningkat

tajam hingga mencapai Rp. 23,045 triliun. Disisi kredit, jumlah kredit yang

dikucurkan industri BPR ke sector usaha mikro kecil dan menengah tahun

2001 juga hanya sebesar Rp. 3,619 triliun, dan pada akhir tahun 2006

jumlahnya naik menjadi Rp. 16,948 triliun. Pengumpulan dana pihak ketiga

juga seperti itu, dari sebesar Rp. 4,581 triliun tahun 2001 jumlahnya melonjak

menjadi Rp. 15,771 triliun pada akhir tahun 2006.



Perkembangan diatas menunjukkan bahwa BKD sebagai salah satu

lembaga kredit di Indonesia dapat diterima keberadaannya, dan telah

dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa. Kondisi ini

memacu perkembangan BKD untuk maju. Apalagi memperhatikan ketatnya

persaingan yang terjadi dalam usaha perbankan. Untuk itu, sumber daya yang

dimiliki BPD harus senantiasa dimanfaatkan secara optimal, termasuk

melakukan evaluasi terhadap kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan, serta

melakukan perencanaan – perencanaan kegiatan dimasa mendatang.

Dalam rangka menuju perbankan yang sehat PD. BPR BKD Kabupaten

Karanganyar sebagai salah satu BPR yang masih eksis didalam dunia

perbankan perlu melakukan penyesuaian diri dengan menciptakan tenaga –

tenaga profesioanal dan persaingan yang sehat tanpa meninggalkan rasa

tanggung jawab dalam menyamankan kepentingan masyarakat. Adapun

keberadaan PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar adalah meningkatkan

kepercayaan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan

prosedur yang lebih mudah. Dan ketentuan – ketentuan yang dilandasi oleh

kewenangan untuk mengatur perbankan khususnya PD. BPR. BKD.

Kabupaten Karanganyar dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada

bank bagaimana melaksanakan kegiatan bank atas dasar asas – asas perbankan

yang sehat, sehingga bank mampu beroperasi lebih baik.

Pelaksanaan keputusan dalam hal pendanaan, investasi, maupun

kebijakan lainnya senantiasa dievaluasi setiap akhir periode tertentu seperti



akhir semester dan tahun.berdasarkan evaluasi ini dapat diketahui sejauhmana

kegiatan tersebut telah berjalan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan

keuntungan BKD.

Tingkat perkembangan kinerja bank dapat dinilai dengan beberapa

indicator. Salah satu indicator yang dijadikan dasar penilaian dalam menilai

keberhasilan atau kegagalan BKD dalam mencapai tujuan tersebut adalah

laporan kinerja keuangan perusahaan yang telah dicapai. Berdasarkan laporan

tersebut akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim menurut

ketentuan Bank Indonesia. Analisis rasio keuangan memungkinkan

manajemen untuk mengidentifikasi perubahan – perubahan pokok pada trend

jumlah, hubungan serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis laporan

keuangan akan membantu menginteprestasikan berbagai kunci serta

kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi

keberhasilan perusahaan dimasa mendatang.

Baik buruknya kinerja perusahaan tercemin dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang dapat

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Laporan keuangan pada

umumnya dinilai dapat dipercaya dan konsisten sehingga dapat memberikan

suatu landasan yang solid untuk pengembangan struktur pertanggungjawaban

dan penghargaan.

Penilaian dan pengukuran kinerja terhadap sebuah badan usaha sangat

penting bagi para menejer/management, para investor atau calon investor,



pemerintah, masyarakat bisnis maupun lembaga – lembaga terkait.

Manajemen sangat memerlukan hasil pengukuran dan hasil penilaian terhadap

kinerja unit bisnisnya, yaitu untuk memastikan tingkat ukuran keberhasilan

para menejer dan sekaligus sebagai evaluasi penyusunan perencanaan strategis

maupun operasional pada masa selanjutnya.

Para investor sangat berkepentingan atas hasil pengukuran dan penilaian

kinerja suatu badan usaha. Dengan mengetahui hasil pengukuran dan

penilaian kinerja tersebut, maka mereka akan mampu untuk mengambil

keputusan apakah akan tetap bertahan sebagai pemilik badan usaha tersebut

atau menjualnya kepada investor lain. Analisis terhadap kinerja kinerja

keuangan pada hakekatnya adalah mengadakan penilaian atas keadaan

keuangan dan potensi atau kemampuan suatu perusahaan.

Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank

melalui penilaian suatu faktor permodalan, kualitas asset, manajemen,

rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Penilaian

terhadap faktor – faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan

atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan

atas materialitas dan signifikansi dari faktor – faktor penilaian dan pengaruh

dari faktor lainnya seperti kondisi industry perbankan dan perekonomian

nasional. Di samping itu, bank juga sebagai suatu indusri  yang dalam



kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga mestinya

tingkat kesehatan bank perlu diperhatikan.

Rasio keuangan merupakan alat untuk mengukur  kinerja keuangan

suatu perusahaan. Pada dasarnya standart yang digunakan untuk mengukur

kinerja keuangan perbankan adalah rasio CAMELS (Capital, Asset,

Manajement, Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk) yang diambil

dari surat edaran Bank Indonesia yaitu peraturan Bank Indonesia No.

6/10/PBI/2004 tentang penilaian tingkat  kesehatan bank umum. Secara

Internasional BIS (Bank for Internasional Settlement) menerapkan CAMEL

sebagai standart ukuran kinerja perbankan yang telah menjadi acuan hampir

seluruh Negara.

Untuk melihat maju tidaknya suatu BKD tidak bisa hanya dilihat dari

keadaan fisiknya saja, misal dari gedung ataupun pembangunan sarana

pendukung yang lain. Faktor penting untuk melihat perkembangan suatu BKD

terletak dalam unsur laporan keuangan BKD. Karena dari unsur tersebut kita

juga dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang ditempuh BKD sudah tepat

sasaran atau belum.



Berdasarkan uraian diatas, suatu analisis terhadap laporan keuangan sangat

penting guna mengukur tingkat kinerja keuangan yang telah dicapai oleh PD.

BPR. BKD. Kabuaten Karanganyar. Oleh karena itu, dalam rangka

penyusunan skripsi, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Evaluasi

Perkembangan Kinerja Keuangan Berdasarkan Analisis Rasio CAMEL

(Studi Kasus pada PD. BPR. BKD. Kabupaten Karanganyar).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah yang

akan diteliti adalah : “Bagaimana perkembangan kinerja keuangan PD. BPR.

BKD. Kabupaten Karanganyar diukur berdasarkan analisis rasio keuangan

CAMEL?”

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui tingkat perkembangan kinerja keuangan yang telah di capai

PD. BPR. BKD. Kabupaten Karanganyar selama 2003 - 2007 yang diukur

menggunakan analisis metode CAMEL

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbang saran pemikiran dan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan bagi para pimpinan perbankan, khususnya direksi PD. BPR.



BPD. Kabupaten Karanganyar, dalam kaitannya dengan kinerja keuangan

yang telah dicapai.

2. Bermanfaat bagi kalangan akademis maupun pihak – pihak yang

membutuhkan, baik sebagai tambahan khasanah pengetahuan maupun

sebagai kajian dalam penelitian yang relevan.

E. Sistematika Penelitian

Bab I : Pendahuluan berisi hal – hal yang akan dibahas dalam skripsi. Bab

ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini merupakan dasar

pembahasan penelitian. Bab ini membahas tentang informasi

laporan keuangan, prosedur analisis laporan keuangan,

pengukuran kinerja,  pelaksanaan ratio keuangan bank dengan

metode CAMEL serta penilaian kinerja bank.

Bab III : Metode penelitian berisi tentang jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, metode analisis data dan alat analisis data.

BAB IV : Analisis data dan pembahasan berisi sejarah berdirinya, struktur

organisasi, tentang hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan

penelitian atas permasalahan yang diketahui pada bab I seperti



perhitungan CAMEL serta hasil analisis data pada Bank dengan

masing – masing periode.

BAB V : Kesimpulan dan saran berisi tentang menguraikan kesimpulan dan

saran – saran yang dapat ditarik yang berasal dari pengolahan

data.


