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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan yang saat ini paling besar adalah perbankan (Imamah, 

2007).  Banyak perusahaan di Indonesia memilih menggunakan pembiayaan 

internal, yaitu menggunakan pinjaman dari bank (Hamzah, Eleonora Sofilda, 

Maryani, 2007). 

Dunia perbankan memegang peranan penting dalam kehidupan 

masyarakat. Pada umumnya, tujuan perbankan adalah merupakan suatu 

lembaga kepercayaan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pihak manajemen 

diharapkan bisa memberikan mutu pelayanan kepada masyarakat atau 

nasabahnya, baik dalam penghimpunan dana masyarakat maupun kepada 

nasabah yang membutuhkan dana dengan sebaik-baiknya. Aktivitas yang 

dijalankan masyarakat selalu berhubungan dengan bank. Uang sebagai salah 

satu produk perbankan, setiap hari digunakan untuk melakukan transaksi 

ekonomi. Bank dianggap sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara. 

Fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat vital, misalnya dalam hal 

penciptaan dan peredaran uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat 

menyimpan uang, melakukan pembayaran atau penagihan, melakukan 

pengiriman uang atau transfer, dan juga kegiatan transaksi lainnya. 
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Dalam sebuah bank, untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan 

mengalami perkembangan maka dilakukanlah analisis mengenai keadaan 

finansial bank. Keadaan finansial bank diperoleh dari interpretasi atau analisis 

terhadap laporan keuangan bank. Laporan keuangan merupakan salah satu 

sarana untuk menyajikan indikator-indikator yang penting dari keadaan 

keuangan yang ada pada bank yang bersangkutan (Hilmi dan Syaiful Ali, 

2007). Analisis terhadap laporan keuangan suatu bank pada dasarnya karena 

ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat resiko atau 

tingkat kesehatan  suatu perusahaan (Hanafi dan Abdul Halim, 2003). Data-

data yang ada dalam laporan keuangan akan lebih berarti jika dibandingkan 

dengan periode-periode sebelumnya dan kemudian dianalisis lebih lanjut 

untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan posisi 

keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan. Penggunaan data panel 

laporan keuangan setiap bank dapat mengestimasi rata-rata tingkat persaingan 

secara keseluruhan dan mengevaluasinya untuk setiap tahun (Kusumastuti, 

2007). 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 

berdampak pada kegiatan perekonomian mengalami pukulan dahsyat sebagai 

imbas dari ikut terpuruknya sektor perbankan akibat krisis tersebut. Dampak 

krisis yang pada mulanya adalah krisis nilai tukar terhadap sektor perbankan 

disebabkan karena adanya penyimpangan dan kelemahan pada berbagai faktor 

intern perbankan, diantaranya adalah banyaknya bank yang melakukan 

pinjaman ke luar negeri tanpa melakukan hadging, pemberian kredit kepada 



3 
 

kelompoknya yang melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang 

ditetapkan, dan stuktur permodalan yang lemah. 

Krisis juga menyebabkan besarnya pelarian simpanan (deposit runs) ke 

luar negeri karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam 

negeri. Keadaan ini menyebabkan posisi keuangan dan likuiditas perbankan 

semakin buruk. Dampak dari semua ini adalah kegiatan intermediasi 

perbankan dan permodalan perbankan menurun tajam, bahkan banyak yang 

menunjukkan negatif.  

Kondisi perbankan yang demikian banyak masalah setelah mengalami 

krisis ekonomi membuat Bank Indonesia (BI) harus menanganinya dengan 

serius. Untuk menangani masalah tersebut, BI terpaksa harus turun tangan. 

Langkah yang diambil BI dalam hal ini adalah melikuidasi bank-bank yang 

dianggap tidak bisa mempertahankan going concern nya. Penilaian kesehatan 

perbankan merupakan salah satu hal yang penting, karena dengan adanya 

standar rasio kesehatan perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

maka para pengelola bank harus lebih berhati-hati dalam menjalankan segala 

aktivitasnya dengan cara mengevaluasi atau pemantauan terhadap 

perkembangan usahanya, serta dapat mencegah kemungkinan akan timbulnya 

kesulitan likuiditas. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk 

mengetahui kondisi perbankan merupakan penilaian terhadap hasil usahanya 

dalam kurun waktu tertentu dan faktor yang mempengaruhinya (Hastuti dan 

Kussudyarsana, 2007). 
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Kegagalan perbankan bila dibandingkan dengan non perbankan 

mempunyai dampak yang sangat berbeda, karena kegagalan dalam usaha 

perbankan dirasa mempunyai dampak yang lebih merugikan kepada 

perekonomian daripada kegagalan badan usaha non perbankan, karena 

kekhawatiran akan adanya efek domino melalui perbankan. Sehingga 

kegagalan bank individual memungkinkan dapat menimbulkan kegagalan 

sistem yang lebih luas. Persepsi ini hampir terjadi di semua negara berkaitan 

dengan struktur politik dan ekonomi yang dianut dan merupakan alasan utama 

mengapa bank harus diregulasi secara lebih ketat daripada jenis usaha lainnya 

(Mongid, 2000). 

Babak baru dunia perbankan di Indonesia mulai tampak sejak 

digulirkannya beberapa paket deregulasi yang membahas masalah manajemen, 

pengawasan, permodalan, dan kesehatan bank. Istilah kesehatan bank semakin 

populer setelah berbagai isu aktual perbankan seperti merger, konsolidasi, 

restrukturisasi, dikaitkan dengan predikat kesehatan perbankan. Walaupun 

semakin populer, sebagian masyarakat pengguna jasa perbankan belum tahu 

atau tidak tahu bagaimana tata cara penilaian kesehatan bank yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia. 

Bank Indonesia dalam rangka mengawasi perbankan, setap tahun menilai 

kesehatan bank di Indonesia dengan tujuan membantu manajemen bank, 

apakah bank dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan sistem perbankan yang 

sehat sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Penilaian kesehatan bank 

merupakan penilaian terhadap hasil usaha bank dalam kurun waktu tertentu 
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dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kesehatan bank merupakan 

kepentingan semua pihak pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku 

pembina dan pengawas bank. Penilaian kesehatan dimaksudkan untuk 

mendorong agar semua bank berlomba semaksimal mungkin melakukan 

perbaikan. Dengan tata cara penilaian kesehatan yang telah ditetapkan 

tersebut, suatu bank akan dengan mudah mengenali kondisi bank setiap saat. 

Dengan demikian mereka dapat melakukan langkah-langkah perbaikan apabila 

terjadi kekurangan. Penilaian bank dapat dianalisis dengan menggunakan 

rasio-rasio yang menitikberatkan pada faktor-faktor yaitu: permodalan, 

kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Dalam hal 

ini Bank Indonesia talah mengatur dan mengeluarkan ketentuan berupa surat 

keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR dan surat edaran 

Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 perihal tata cara 

penilaian kesehatan bank dinilai dari lima faktor, yaitu: faktor permodalan, 

faktor kualitas aktiva produktif,faktor manajemen, faktor rentabilitas, dan 

faktor likuiditas (Bank Indonesia, 1997). Bank dikatakan sehat apabila dapat 

menjaga keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank, dapat 

berkembang dengan baik, serta mampu memberikan sumbangan yang berarti 

terhadap perkembangan perekonomian nasional (Sutoyo, 1997). 

Laporan keuangan merupakan salah satu media informasi yang dapat 

memberikan gambaran mengenai kesehatan perbankan. Informasi tentang 

kesehatan dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan dengan cara 
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menganalisis laporan keuangan tersebut yang meliputi perhitungan rasio 

capital, aset, manajemen, earning, dan likuiditas. 

Dengan analisis tersebut, maka dapat diketahui keadaan serta 

perkembangan finansial bank serta hasil yang dicapai di waktu lampau dan 

waktu yang akan datang. Selain itu, analisis tersebut juga memungkinkan 

manajemen untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada trend, 

jumlah, dan hubungan serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis akan 

membantu mengintepretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan 

yang dapat memberikan dasar perkembangan mengenai potensi keberhasilan 

dimasa mendatang. 

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Kantor Cabang 

Surakarta merupakan salah satu produk perbankan. Tujuan usaha Bank BTPN 

adalah membantu kehidupan para pensiun, janda pensiun, dan yatim piatu 

yang mengalami kesulitan sosial ekonomi. Selain itu, tujuan usaha Bank 

BTPN adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat pensiun Indonesia. Adapun visi dari Bank BTPN 

adalah menjadi bank terbaik di Indonesia dengan fokus usaha di bidang retail, 

khususnya dalam pelayanan kredit kepada nasabah pensiunan, sedangkan misi 

Bank BTPN yaitu komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada nasabah untuk mencapai Bank BTPN yang sehat , besar, dan 

sejahtera. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengukur tingkat 

kesehatan perbankan pada Bank BTPN dilihat dari laporan keuangaannya. 
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Bertitik tolak dari pemikiran diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul, “ ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI 

DASAR PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN PADA 

PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) CABANG 

SURAKARTA ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

”Bagaimana tingkat kesehatan perbankan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional (BTPN) Cabang Surakarta dilihat dari analisis laporan 

keuangannya?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui tingkat 

kesehatan perbankan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) 

Cabang Surakarta dilihat dari analisis laporan keuangannya. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup obyek penelitian dan terbatasnya 

kemampuan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menentukan batasan 

masalah yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan agar penelitian menjadi 
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lebih jelas permasalahannya, sehingga hasil dari penelitian ini dapat tercapai 

sebagaimana mestinya. 

Dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada laporan keuangan Bank 

BTPN selama tiga periode berturut-turut, yaitu dari tahun 2006-2008. 

Dalam menghitung analisis kesehatan perbankan pada Bank BTPN, 

peneliti hanya menggunakan rasio-rasio tertentu yang saling berkaitan serta 

saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu, 

peneliti tidak menghitung rasio permodalan (CAR) karena Bank BTPN 

Surakarta merupakan kantor cabang, sehingga komponen-komponen modal 

tidak tampak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh di 

bangku kuliah dan kelak dapat menerapkan kombinasi yang tetap 

antara keadaan teoritis dan keadaan praktik dalam pekerjaan yang 

sesuai. 

2. Manfaat Untuk Bank BTPN 

Sebagai sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi serta memberi gambaran tentang perkembangan-

perkembangan dalam melaksanakan usahanya. 
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F. Sistematika Penelitian 

Agar pembahasan penelitian dapat mencapai tujuan dan dapat terarah, 

maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Bab ini menjelaskan tentang laporan keuangan, rasio keuangan, 

perbankan, penilian kinerja perusahaan, dan laporan keuangan 

sebagai dasar penilaian kesehatan perbankan. 

 BAB III :  METODE PENELITIAN 

   Bab ini berisi tentang obyek penelitian, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, serta analisis data. 

 BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

   Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum bank yang 

menjadi obyek penelitian dan analisis data bank yang 

bersangkutan. 

 BAB V :  PENUTUP 

   Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dibahas 

dalam bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran bagi 

penelitian selanjutnya. 

 


