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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia ini banyak kita jumpai bank, baik bank milik negara, swasta,

pemerintah, atau yang lainnya. Salah satu unsur yang sangat diperhatikan oleh

bank adalah kinerja bank tersebut, dengan kata lain yaitu masalah tingkat

kesehatannya. Banyak para pemegang rekening giro, deposito ataupun tabungan

ingin mengetahui tingkat kesehatan suatu bank dimana ia menanamkan dananya.

Untuk menilai tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah

satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank

yang bersangkutan.

Salah satu diantara lembaga-lembaga keuangan tersebut yang nampaknya

paling besar peranannya dalam perekonomian adalah lembaga keuangan bank,

yang lazimnya disebut bank. Salah satu unsur yang sangat diperhatikan oleh bank

ialah kinerja bank tersebut, dengan kata lain yaitu masalah tingkat kesehatannya.

Tingkat kesehatan suatu bank dapat dinilai dari sisi keuangannya. Suatu bank

dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral.

Pada tahun 1988, banyaknya bank-bank yang berdiri membuat persaingan

dalam industri perbankan makin ketat. Ketatnya persaingan tersebut dapat dilihat

dari banyaknya jumlah bank yang muncul. Sehingga bank-bank yang baru masuk

harus berbagi sisa dari bank-bank tersebut yang pada gilirannya akan banyak bank

yang rapuh karena tidak mampu bersaing. Dari pengamatan terhadap distribusi
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perbankan, menunjukkan bahwa sebagian besar pasar dikuasai oleh sedikit bank

yang mempunyai keunggulan di dalam kekuatan asset, dana serta jangkauan

pelayanan (Aloysius Gunadi Brata, 1997).

Menurut Denon (1999) krisis perbankan yang terjadi di Indonesia

sebenarnya bukan berawal dari krisis ekonomi, melainkan krisis perbankan yang

terjadi pada tahun 1997 di negara Thailand, Korea dan Indonesia, yang kemudian

menjalar menjadi krisis keuangan dan baru kemudian menulari seluruh

perekonomian. Keputusan pemerintah untuk melikuidasi sejumlah bank justru

membuat kondisi makin kacau. Krugman (dalam Kwik Kian Gie, 1999)

mengatakan bahwa investor yang kebanyakan bank asing dan yang memberikan

pinjamannya dengan jangka pendek, ramai-ramai menarik modalnya sekaligus.

Karena bank-bank negara pengutang tidak dapat mengkonversi assetnya ke dalam

uang tunai dalam waktu singkat sehingga timbullah krisis moneter.

Menurut Sri Haryati Soendoro (2001), dampak krisis moneter yang terjadi

mulai tahun 1997 terhadap industri perbankan di Indonesia adalah terjadinya

negative-spread yaitu semakin besar perbedaan negatif antara sources dan uses of

fund dan banyaknya debitur yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya

karena tingginya loan interest rate, mengakibatkan menurunnya kinerja

perbankan di Indonesia. Sehingga banyak Bank Umum Swasta Nasional yang

terkena penalti dari yang berbentuk take over sampai likuidasi (beku operasi).

Dari fenomena tersebut menunjukan bahwa bank swasta lemah ketika terjadi

krisis moneter di karnakan seluruh investor menarik modalnya kembali,

sedangkan bank pemerintah mampu bertahan dikarna seluruh modalnya dari
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pemerintah. Dalam penelitian ini ingin menunjukan fonomena tersebut benar dan

apakah masih terjadi sampai saat ini.

Menurut Lindgren (dalam Djiwandono, 2002) mengemukakan bahwa

sebenarnya krisis perbankan bukan merupakan permasalahan baru di banyak

negara, bahkan dalam dasawarsa delapan puluhan dan sembilan puluhan terdapat

banyak negara yang mengalami krisis perbankan. Salah satu studi IMF

(International Moneter Fund) menyebutkan bahwa sejak tahun 1980 terdapat 130

negara atau tiga perempat negara-negara anggota IMF, telah mengalami masalah

perbankan yang berat.

Sri Pujiyanti (2009) melakukan penelitian dengan kesimpulan bahwa PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Bukopin Tbk dapat dikatakan

sebagai bank yang sehat, tetapi jika dibandingkan dengan tingkat kesehatan kedua

bank tersebut, maka PT.  Bank Bukopin Tbk lebih sehat dibandingkan dengan PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini dapat dilihat dari aspek Asset,

Manajemen, Earning dan Liquidity yang dimiliki oleh PT. Bank Bukopin Tbk

lebih baik daripada yang dimiliki PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

La Porta et al.,. (1999 dan 2002) menemukan bahwa struktur kepemilikan

yang terkonsentrasi terjadi di negara-negara tingkat corporate governance yang

rendah. Rendahnya tingkat corporate governance dianggap sebagai faktor

penyebab krisis moneter yang melanda kawasan Asia Timur pada tahun 1997-

1999 termasuk Indonesia. Krisis ini di Indonesia berkembang menjadi krisis

multidimensi yang berkepanjangan disebabkan antara lain karena banyak

perusahaan belum melaksanakan corporate governance secara konsisten.
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Sehingga Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 membetuk Komite Nasional

Kebijakan Governance (KNKG) sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat

corporate governance. Komite ini telah mengeluarkan pedoman umum good

corporate governance pada tahun 2006.

Fenomena kasus Bank Century yang tidak kunjung terselesaikan sebagai

akibat dari buruknya kinerja keuangan dan manajemen yang mengarah pada

tindak kriminal ditambah lagi krisis ekonomi global yang mengguncang

perekonomian dunia membuat kondisi ekonomi perbankan Indonesia sedikit

goyang dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank sedikit menurun.

Bank Century yang merupakan merger dari Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank

CIC berdasarkan surat yang disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh Bank

Indonesia pada tanggal 20 November 2008 dinyatakan sebagai Bank Gagal,  lalu

melalui data per 31 Oktober 2008 Bank Indonesia mengumumkan bahwa rasio

kecukupan modal atau CAR Bank Century minus hingga 3,52 persen. Selain

itu,beberapa nasabah besar Bank Century menarik dananya kembali, sehingga

Bank Century mengalami kesulitan likuiditas. (http://www.tempo.co; Sabtu, 14

November 2009).

Kinerja bank merupakan hal yang penting karena merupakan cerminan

dari kemampuan bank dalam mengelola aspek permodalan dan aset nya dalam

mendapatkan laba, serta implikasi dari fungsi bank sebagai intermediary dimana

likuiditas bank diukur berdasarkan kredit yang disalurkan kepada masyarakat

dibanding dana yang diberikan oleh pihak ketiga. Fenomena yang terjadi adalah

dimana keadaan perekonomian Indonesia di sektor perbankan mengalami keadaan
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yang pasang surut. Ketidakstabilan disebabkan karena adanya ancaman

globalisasi dan pasar bebas di kancah ekonomi internasional. Terutama setelah

krisis 2008 dan terkuaknya kasus bank century membuat kondisi ekonomi

perbankan sedikit goyang dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank

sedikit menurun. Keadaan ini semakin diperparah dengan naik turunnya cadangan

devisa yang dimiliki Negara. BI memaksa melakukan evaluasi terhadap kinerja

bank agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan kembali

meningkatkan gairah di sektor perbankan. Usaha yang dilakukan BI tidak sia-sia

karena bank mengalami peningkatan kinerja yang cukup baik pada periode 2009.

Sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan mempunyai nilai strategis

dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan

sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana(surplus of funds)

dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (lack of funds).Sebagai lembaga yang

peranannya sangat penting di dalam masyarakat karenadapat memberikan kredit,

dan berbagai jasa yang diberikan, serta melayani kebutuhan pembiayaan dan

melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagisemua sektor perekonomian.

Oleh karena itu, dalam mengalokasikan dana makasetiap bank harus selalu

memperhatikan berbagai macam peraturan dibidang moneter dan perbankan yang

berlaku. Ketidak mampuan bank memenuhi permintaan kredit dan membayar

simpanan yang ditarik kembali oleh nasabahakan menggoyahkan kepercayaan

nasabah terhadap bonafiditas bank tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Venny Dwi Lestari (2009) yang

hasil penelitian tersebut tingkat kesehatan pada 16 bank pemerintah selama
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periode 2006-2008 didapat 2 bank yang mendapat predikat tidak sehat yaitu PT

Bank Tabungan Negara pada tahun 2008 dan PT BPD Nusa Tenggara Barat pada

tahun 2007 dan 2008. Menurut fungsi diskriminan terdapat 1 bank yang berasal

dari BPD, rata-rata rasio yang dimiliki termasuk kedalam kelompok BUMN.

Terpuruknya kinerja pada industri perbankan tersebut didorong oleh

pengelolaan bank yang kurang memenuhi prinsip prudential banking yang

ditunjukkan dengan adanya bank yang melakukan pelanggaran Batas Maksimum

Pemberian Kredit, ekspansi kredit yang berlebihan terutama di sektor konsumtif

tidak didukung oleh permodalan yang dimiliki bank. Krisis moneter yang dimulai

dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah

menghancurkan sendi-sendi ekonomi termasuk perbankan. Krisis moneter yang

terus menerus mengakibatkan krisis kepercayaan, akibatnya banyak bank

mengalami nasib yang sama, hingga banyak bank yang terpuruk karena adanya

kredit macet maupun rush (Etty M. Nasser dan Titik Aryati, 2000).

Bank Indonesia pada setiap tahun membuat daftar peringkat bank yang

masuk daftar 10 besar bank berdasarkan jumlah aktiva, jumlah kredit, dan

besarnya penghimpunan dana pihak ketiga. Bank bank yang masuk dalam

peringkat tersebut mengindikasikan kekuatan modal ataupun tingkat kepercayaan

masyarakat yang tinggi. Namun, informasi objektif atas kinerja bank-bank

tersebut relatif terbatas meskipun BI sebagai pengawas secara terus menerus

memantau kesehatan perbankan namun hasilnya tidak dipublikasikan secara luas.

Menurut beberapa situs dan pentauan BI dalam beberapa tahun belakangan ini

peringkat bank yang masuk daftar 10 besar bank terbesar asetnya bank pemerintah
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dan bank swasta yang menduduki peringkat tertinggi. Berdasarkan data  BI

(Desember 2012), Yang di dapatkan dari kompas.com dan kontan mobile (28

januari 2013).

Dalam melakukan penelitian ini, objek yang di analisis yaitu 24 bank

dimana data yang digunakan yaitu data sekunder periode 2010 - 2012 yang

didapat dari BI, Internet dan situs-situs yang berhubungan dengan penelitian ini.

Peneliti menggunakan 24 bank sebagai sampel karena bank ini sama-sama

memiliki laba positif di bank pemerintah dan bank swasta nasional.

Penelitian sebelumnya banyak yang menguju dengan rasio, seperti

peneliitan Titik Aryati dan Shirin Balafif (2007) meneliti analisis faktor yang

mempengaruhi tingkat kesehatan bank dengan regresi logit pada Bank

Pemerintah, Bank Swasta (Swasta Nasional dan Campuran), dan Bank Asing.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya rasio NPL yang memiliki

pengaruh signifikan terhadap probabilitas sehat dan tidak sehat pada bank

tersebut. Sedangkan rasio CAR, ROA, ROE, LDR dan NIM menunjukkan hasil

yang tidak signifikan atau tidak ada pengaruh probabilitas bank sehat dan tidak

sehat.

Analisis rasio laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik

pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi

keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan. Untuk menilai

kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu

CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity). Empat dari lima

aspek tersebut masing-masing capital, assets, management, earning, liquidity
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dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio

keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan.

Bahkan lebih dari itu, rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi laba

perusahaan (Penman, 1992 : Machfoedz, 1994).

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mengkualifikasikan

beberapa komponen dari masing-masing faktor yaitu komponen Capital

(Permodalan), Asset (Aktiva), Management (manajemen), Earning (Rentabilitas),

Liquidity (likuiditas) atau disingkat dengan istilah CAMEL. CAMEL merupakan

faktor yang sangat menentukan predikat kesehatan suatu bank. Aspek tersebut

satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang

penilaian tingkat kesehatan bank umum, penilaian kesehatan bank dan penilaian

kinerja bank biasanya menggunakan metode CAMEL (Capital, Asset,

Management, Earning, Liquidity) dan Good Corporate Governance (GCG)

Perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko bank serta mengingat

pesatnya perkembangan sektor perbankan dan juga adanya perubahan metodologi

dalam penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional telah

mendorong perlunya penerapan manajemen risiko dan good corporate

governance. Tujuannya adalah agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan

secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat,

serta menerapkan good corporate governance dan manajemen risiko.

Dalam Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2

penilaian terhadap faktor Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana
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dimaksud dalam pasal 6 huruf b meruapakan penilaian terhadap manajemen bank

atas prinsip-prinsip GCG.Adapun prinsi-prinsip GCG tersebut diantaranya:

keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran.

Penelitian ini melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan

menggunakan pendekatan berdasarkan CAMEL dan good corvorate govermance

(GCG). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap Bank secara

individual maupun konsolidasi, dengan objek Bank pemerintah dan bank swasta

nasional.

Dengan kepemilikan bank yang cukup beragam jenisnya baik pemerintah

maupun swasta, perlu dilihat lebih jauh lagi pengaruhnya terhadap kinerja

keuangan masing-masing bank. Apakah terjadi perbedaan kinerja untuk bank

yang dimiliki oleh pemegang saham yang berbeda sehingga kita akhirnya dapat

menarik suatu kesimpulan bahwa kepemilikan suatu bank oleh kelompok tertentu

atau dimiliki oleh jenis pemegang saham tertentu akan memiliki kinerja yang

lebih baik dari kelompok bank lainnya.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

dalampenelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank pemerintah dan

bank swasta nasional periode 2008 – 2012 dengan menggunakan

indikator CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity) ?
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2. Apakah terdapat perbedaan kinerja antara bank pemerintah dan bank

swasta nasional periode 2008 – 2012 dengan menggunakan indikator

good corvorate govermance (GCG) ?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara

bank pemerintah dan bank swasta nasional dengan menggunakan

indokator CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity)?

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja antara bank

pemerintah dan bank swasta nasional dengan menggunakan indokator

good corvorate govermance (GCG) ?

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk

pembanding hasil riset yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank,

dengan cara mengacu pada saran penelitian terdahulu dan pembanding

untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan perbedaan-perbedaan baik

variabel-variabel yang ada, sampel, masa penelitian dan sebagainya
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2. Bagi Manajemen 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-bank tersebut

agar tetap sehat.

3. Investor

Untuk dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam

menilaikinerja bank sehinggga dapat menjadi acuan dalam mengambil

keputusan untuk melakukan investasi.

4. Bagi Peneliti berikutnya

Hasil penellitian dapat digunakan sebagai referensi dan acuan

untuk melakukan penelitian berikutnya terutama penelitian terkait dengan

kinerja keuangan perbankan.

I.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, secara garis besar dapat diuraikan secara

singkat terdiri dari lima (5) bab dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling

berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini pendahuluan yang menguraikan secara garis besar

latar belakang masalah, perumusan masalah, hipotesis penelitian,

pembatasan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian dan sistematika

penulisan.
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BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini bertujuan menjelaskan mengenai teori-teori yang ada

hubungannya dengan penelitian yang meliputi tentang: Pengertian

Bank, Peran dan Fungsi Bank, Jenis-Jenis Bank di Indonesia, Kinerja

Keuangan, Analisi CAMEL, Analisis Good Corporate Governance

(GCG), Tinjauan Penelitian Sebelumnya, Kerangka Teoritis, dan

Hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini bertujuan menjelaskan mengenai metode penelitian

yang digunakan antara lain: Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel,

Data dan Sumber Data, Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan

Data, Metode Analisis Data, dan Alat Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisa dan pembahasan hasil penelitian yang

telah dilakukan, menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi

hasil penelitian tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan ringkasan dari hasil penelitian dan

pembahasan, saran dan rekomendasi tentang perbaikan yang perlu

dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan masalah temuan

pada penelitian ini.


