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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia perbankan dalam peradaban masyarakat modern sekarang ini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal itu terjadi dikarenakan 

masyarakat mulai sadar akan pentingnya memanfaatkan fasilitas yang 

disediakan oleh perbankan yang mana nasabah dapat memanfaatkannya untuk 

menyimpan uang di tempat yang aman. Bank juga merupakan tempat untuk 

menyimpan serta menyalurkan dana masyarakat sehingga dapat memberi 

kemudahan untuk para nasabah dalam mengembangkan hartanya serta dapat 

meningkatkan standar kehidupan. 

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan di 

masyarakat, hal tersebut dapat dirasakan bahwa segala aktivitas masyarakat 

selalu berkaitan dengan bank. Kata bank pada masyarakat erat kaitannya 

dengan uang, hal ini sesuai dikarenakan bank merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan atau dapat disebut juga dengan lembaga 

keuangan. Sama seperti pengertian yang tertera dalam Undang-Undang RI 

Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan bahwa 

bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak (Kasmir, 2002:12).   
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Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan 

sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta 

dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga 

perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi 

ekonomi agar berdata dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, 

khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam 

menggerakan roda perekonomian suatu negara (Muchdarsyah, 2000:1). Bank 

membantu negara Indonesia dalam mengembangkan perekonomian negara, 

semakin banyak masyarakat di Indonesia yang menjadi nasabah suatu bank 

maka juga turut serta membantu dalam mengembangkan perekonomian negara. 

 Maraknya pertumbuhan ekonomi, masyarakat modern membutuhkan 

pelayanan yang cepat dan tepat. Bank dengan segala perangkat dan jaringan 

bisnisnya adalah mitra masyarakat yang terampil dan terpercaya, karena itu 

aktivitas bank tidak akan terlepas dari gerak gelombang konjungtur ekonomi 

dan perdagangan bahkan turut larut di dalamnya (Muchdarsyah, 2000:26). Hal 

ini dapat menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan ekonomi yang 

harus dihadapi. Serta dapat memberikan dampak pada dunia bisnis dan juga 

perusahan untuk saling bersaing demi menunjukkan kinerja yang terbaik 

utamanya perbankan.  

Berdasar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang 

kemudian ditegaskan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI 

Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank, yaitu: 

Bank umum, BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Dengan keluarnya UU Nomor 7 
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Tahun 1992 tersebut menyebabkan terjadinya beberapa perubahan fungsi Bank 

Pembangunan dan Bank Tabungan menjadi bank umum. Kemudian Bank 

Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). Pengertian bank BPR berdasar UU Nomor 10 

Tahun 1998 yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran (Kasmir, 2002:21). BPR merupakan salah 

satu lembaga mikro yang berbentukan bank, yang mana memiliki tujuan yang 

khusus dalam penyediaan jasa serta produk perbankan bagi masyarakat dengan 

golongan ekonomi rendah atau pengusaha kecil dan menengah yang umumnya 

terdapat pada daerah pedesaan. 

Untuk dapat menilai kinerja keuangan suatu perbankan dapat dinilai 

melalui beberapa indikator, laporan keuangan suatu bank yang bersangkutan, 

menjadi salah satu indikatornya. Laporan keuangan bagi perusahaan memiliki 

tujuan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan jumlah serta 

jenis-jenis aktiva, hutang atau dapat disebut juga dengan kewajiban serta 

modal, yang dijelaskan dalam suatu neraca. Laporan keuangan bank 

menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan 

terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan 

kekuatan yang dimiliki. Laporan ini menunjukkan kinerja manajemen bank 

selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak 

manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan 

kekuatan yang dimilikinya (Kasmir, 2004:239).  
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Laporan keuangan menjadi salah satu media informasi yang dianggap 

mampu memberi gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan 

perbankan. Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang 

terkait, baik pemilik serta pengelola bank, masyarakat sebagai pengguna jasa 

bank, maupun bank Indonesia yang berkedudukan sebagai pembina dan 

pengawas bank-bank sebagai perpanjangan tangan dari pihak pemerintah. 

Sama seperti halnya manusia, sama seperti layaknya manusia, bank 

perlu melakukan suatu peninjauan atas penilaian kesehatan sebagai suatu 

perusahaan. Dengan tujuan, untuk dapat mengetahui bagaimana keadaan yang 

sesungguhnya dari bank tersebut apakah dalam keadaan yang sehat, kurang 

sehat, ataupun sakit. Apabila suatu bank dinyatakan dalam keadaan yang sehat, 

bank perlu untuk mempertahankannya. Ketika yang terjadi justru sebaliknya, 

suatu bank dinyatakan tidak sehat maka perlu dilakukan suatu tindakan untuk 

mengobati. Dengan melakukan penilaian atas kesehatan suatu bank maka dapat 

diketahui kinerja dari suatu bank tersebut.  Kinerja suatu bank dijadikan 

sebagai patokan keberhasilan bagi direksi suatu bank, ketika kinerjanya buruk 

sangat memungkinkan akan digantikannya para direksi tersebut. Kinerja bank 

dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu perbaikan pada hal-hal apa 

saja yang perlu diperbaiki. 

Persaingan yang terjadi pada perusahaan perbankan sekarang ini tidak 

hanya dari sisi finansial saja, akan tetapi pelayanan yang diberikan oleh suatu 

bank kepada nasabah menjadi aspek utama. BPR juga ikut serta untuk dapat 

memberikan pelayanan yang maksimal terhadap nasabah, selain itu tingkat 
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kesehatan bank dari BPR dijadikan sebagai modal utama untuk tetap bisa 

bersaing dengan perusahaan-perusahaan perbankan lainnya. 

Untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank dapat dilakukan dengan 

berbagai metode. Penilaian atas tingkat kesehatan sangat berpengaruh pada 

kemampuan suatu bank serta loyalitas nasabah dengan bank yang 

bersangkutan. Kesehatan suatu bank merupakan suatu kemampuan bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu 

memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai 

dengan peraturan perbankan yang berlaku.  

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kesehatan bank 

dengan melakukan analisis CAMEL. Berdasarkan laporan keuangan yang ada 

dapat di analisis dengan menggunakan metode CAMEL yaitu Capital 

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

(Rentabilitas), Liquidity (Likuiditas). Hasil yang didapat dengan melakukan 

pengukuran berdasarkan rasio-rasio yang dapat digunakan untuk menentukan 

tingkat kesehatan suatu bank, dengan itu dapat dikategorikan sebagai berikut: 

sehat, cukup sehat, kurang sehat, serta tidak sehat.   

Secara singkat penilaian tingkat kesehatan keuangan bank yang 

menggunakan metode CAMEL terdiri dari beberapa aspek seperti permodalan 

(Capital) penilaian atas kecukupan modal yang dimiliki untuk kelangsungan 

kegiatan operasional suatu bank. Aktiva produktif (Asset) melakukan penilaian 

dengan melihat kualitas aktiva dari suatu bank. Manajemen (Management) 

melakukan penilaian terhadap kemampuan manajemen perbankan. Rentabilitas 
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bank (Earning) penilaian dengan melihat kemampuan suatu bank dalam 

menciptakan laba. Likuidasi (Liquidity) penilaian terhadap likuiditas suatu 

bank. 

Analisis CAMEL merupakan aspek penilaian yang digunakan untuk 

melakukan suatu perhitungan terhadap rasio keuangan, dimana rasio keuangan 

sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penilaian atas suatu kondisi tingkat 

jumlah modal dari bank dengan tujuan meningkatkan atau mempertahankan 

kinerja operasi perusahaan perbankan. CAMEL termasuk aspek yang 

memberikan pengaruh cukup besar terhadap kondisi keuangan dari suatu bank 

yang memiliki keterkaitan dengan tingkat kesehatan bank, CAMEL sendiri 

dijadikan sebagai tolak ukur dari objek suatu pemeriksaan bank yang telah 

dilakukan oleh Bank Indonesia untuk melakukan otoritas pengawas bank serta 

dapat menunjukkan kondisi keuangan suatu bank apakah dalam keadaan yang 

baik atau buruk. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PERKEMBANGAN 

TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE CAMEL 

(Studi Kasus pada Bank BPR Wira Ardana Sejahtera pada Tahun 2015-

2018)” 
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B. Permasalahan Penelitian  

Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

Bagaimana perbandingan antara kepemimpinan yang lama dengan 

kepemimpinan yang baru dengan melakukan analisis tingkat kesehatan bank 

BPR Wira Ardana Sejahtera pada tahun 2015-2018 dengan menggunakan 

metode analisis CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity)? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk membandingkan kepemimpinan yang lama dengan kepemimpinan yang 

baru dengan melakukan analisis tingkat kesehatan bank BPR Wira Ardana 

Sejahtera pada tahun 2015-2018 dengan menggunakan metode analisis 

CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity). 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan yaitu: 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang 

penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL, 

serta penelitian ini dilakukan guna untuk memenuhi syarat mendapatkan 

gelar S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Bagi Bank Perkreditan Rakyat  

Hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi pertimbangan bagi PT. 

BPR WIRA ARDANA SEJAHTERA untuk mempertahankan serta 

meningkatkan tingkat kesehatan bank.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau referensi 

terhadap penelitian selanjutnya. 


