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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting

dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan (Suyatno dkk,

1994). Dalam memajukan perekonomian negara, perbankan mempunyai

peranan yang sangat penting. Hal ini karena bank mempunyai fungsi utama

sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak surplus dengan

pihak defisit. Pihak surplus menyimpan uang di bank dalam bentuk tabungan,

giro, dan deposito sedangkan pihak defisit meminjam uang dari bank dalam

bentuk kredit.

Kasmir (2012: 22) menyatakan bahwa bank terbagi menjadi dua

jenis berdasarkan segi penentuan harganya, yaitu bank konvensional dan bank

syariah. Bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga,

sedangkan bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama

dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Pelaksanaan kegiatan bank

syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan sunnah rasul. Bank syariah

mengharamkan penggunaan harga produk dengan bunga tertentu karena bagi

bank syariah bunga adalah riba.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sempat

menurun pada krisis moneter 1997-1998. Krisis ini diawali dengan terjadi

gejolak nilai tukar, yang mengakibatkan perbankan nasional mengalami
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kesulitan likuiditas. Kejadian tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa

berbagai permasalahan di sektor perbankan yang tidak terdeteksi secara dini

akan mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap industri

perbankan. Pengalaman dari krisis moneter dan tuntutan persaingan dunia

pebankan telah mendorong Bank Indonesia untuk menciptakan suatu sistem

pengawasan kesehatan dan kebijakan perbankan yang efektif.

Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan

kepercayaan dalam dunia perbankan, maka penilaian kesehatan bank perlu

dilakukan termasuk oleh bank syariah. Bank yang sehat adalah bank yang

dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan kata lain, bank yang sehat

adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat,

dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu

lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam

melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter (Permana,

2012: 2). Hal tersebut perlu dan wajib dilakukan agar dapat memberi

gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang.

Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian kesehatan

adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dari laporan keuangan

akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk

kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Berdasarkan laporan keuangan akan

dapat dihitung sejumlah rasio yang dapat dijadikan dasar penilaian tingkat

kesehatan bank.
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Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia yang

berwenang untuk mengatur dan mengawasi bank-bank yang beroperasi di

Indonesia mengeluarkan peraturan yaitu penilaian kesehatan menurut

Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei

2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan

metode CAMELS. Metode CAMELS mencakup faktor-faktor Capital

(permodalan), Asset (kualitas aset), Management (manajemen), Earning

(rentabilitas), Liquidity (likuiditals), dan Sensitivity to Market Risk (penilaian

terhadap risiko pasar).

Seiring berjalannya waktu dan perubahan di bidang perbankan,

pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia menciptakan metode baru untuk

menilai kesehatan bank, yaitu dalam Surat Edaran No.13/24/DPNP tanggal

25 Oktober 2011. Prinsip penilaian kesehatan perbankan menurut Surat

Edaran No.13/24/DPNP pada tanggal 25 Oktober 2011 adalah berorientasi

risiko, proporsionalitas, materialitas dan siginifikansi, komprehensif dan

terstruktur. Namun pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan

Peraturan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang tata cara penilaiannya diatur

dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014.

Adapun indikator yang digunakan dalam menilai kesehatan bank

yang merujuk pada metode RGEC yaitu, risk profile (profil risiko) akan

menghitung faktor-faktor risiko perusahaan dengan menggunakan 10 risiko
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yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko

hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil,

risiko investasi. Penelitian ini mengukur faktor risk profile dengan

menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan

rumus Non Performing Financing (NPF), dan faktor risiko likuiditas dengan

menggunakan rumus Financing to Deposit Ratio (FDR). Hal tersebut

dikarenakan pada risiko diatas peneliti dapat memperoleh data kuantitatif

yang tidak dapat diperoleh pada faktor risiko pasar, risiko operasional, risiko

hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil,

dan risiko investasi. Good Corporate Governance (GCG) yang diperoleh dari

hasil self assesment dalam perusahaan. Earnings (rentabilitas) menggunakan

rasio Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Operating

Margin (NOM), dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

(BOPO). Capital (modal) dengan menggunakan rasio Capital Adequacy

Ratio (CAR).

Bank Muamalat adalah bank umum pertama di Indonesia yang

menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Bank

Muamalat memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di

Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian

Bank Muamalat digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang

kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.
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Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H,

Bank Muamalat terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan

syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga

Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah

Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Seluruh

produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan

menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada tahun 2013 Bank Muamalat masuk dalam bursa efek Indonesia

(BEI). Dengan masuknya Bank Mualamat ke bursa saham menandakan

bahwa perbankan syariah kini telah memasuki era Good Corporate

Governance (GCG) yang lebih baik, karena kinerja perbankan syariah akan

lebih terbuka dan diawasi oleh publik. Dengan dinobatkannya sebagai bank

pertama syariah di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang

tingkat kesehatan Bank Muamalat. Sehingga peneliti akan mengangkat judul

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH

MENGGUNAKAN METODE RGEC (RISK PROFILE, GOOD

CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS, CAPITAL) Studi Kasus Pada

PT. Bank Muamalat Periode 2015-2016.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan

masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penilaian menggunakan Risk Profile pada PT Bank Muamalat

periode 2015-2016 bank dinyatakan sehat?

2. Apakah penilaian menggunakan Good Corporate Governance pada PT

Bank Muamalat periode 2015-2016 bank dinyatakan sehat?

3. Apakah penilaian menggunakan Earning pada PT Bank Muamalat periode

2015-2016 bank dinyatakan sehat?

4. Apakah penilaian menggunakan Capital pada PT Bank Muamalat periode

2015-2016 bank dinyatakan sehat?

5. Apakah penilaian menggunakan RGEC pada PT Bank Muamalat periode

2015-2016 bank dinyatakan sehat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada PT Bank Muamalat

ditinjau dari Risk Profile pada tahun 2015-2016.

2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada PT Bank Muamalat

ditinjau dari Good Corporate Governance pada tahun 2015-2016.

3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada PT Bank Muamalat

ditinjau dari Earning pada tahun 2015-2016.
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4. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada PT Bank Muamalat

ditinjau dari Capital pada tahun 2015-2016.

5. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada PT Bank Muamalat

ditinjau dari aspek RGEC pada tahun 2015-2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan konstribusi bagi ilmu

pengetahuan mengenai perbankan khususnya mengenai faktor-faktor

dalam menganalisis tingkat kesehatan bank.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan bagi

pihak bank sehingga manajemen bank dapat menetapkan strategi bisnis

yang baik dalam menghadapi krisis keuangan global dan juga

persaingan dalam dunia bisnis perbankan.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai tingkat kesehatan Bank Muamalat. Selain itu

penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi masyarakat

dalam menilai keadaan suatu bank sehingga dapat memilih bank yang

dapat dipercaya untuk mengelola dana masyarakat ataupun dalam

proses penyediaan layanan jasa perbankan yang lain.
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c) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis

tentang bagaimana mengetahui tingkat kesehatan bank dapat

berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

d) Bagi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian

sebelumnya sehingga nantinya akan bermanfaat dan menjadi sumber

informasi yang dapat digunakan bagi pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi untuk

penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan

dengan kesehatan perbankan khususnya pada perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam menjelaskan skripsi ini, maka penulis

menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan dalam penyusunan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentang telaah

pustaka meliputi manjemen keuangan, bank, laporan keuangan, kesehatan

bank, penelitian terdahulu, dan kerangka teori yang berkaitan dengan topik

penelitian.
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BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang desain penelitian,

data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional

variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

menguraikan tentang hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP, memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari

hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian dan saran-saran untuk

kemajuan penelitian selanjutnya.


