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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini menuntut peran lembaga

keuangan terutama bank untuk berperan lebih aktif  karena perbankan merupakan

mesin penggerak maju nya perekonomian suatu negara khususnya Indonesia.

Kondisi dunia perbankan menghadapi suatu tantangan keadaan perekonomian

yang berubah-ubah. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

yang dihadapi oleh setiap perusahaan bisa menjadi sebuah peluang ataupun

ancaman. Dengan semakin canggihnya teknologi membuat dunia perbankan bisa

terancam di masa yang akan datang. Hal ini dimulai dengan lahirnya Financial

Technology (Fintech) yang memiliki tujuan untuk membuat layanan finansial atau

perbankan menjadi lebih efisien karena memanfaatkan teknlogi. Dibanding

perbankan, Fintech lebih efisien karena tidak memerlukan banyak karyawan, dan

gedung mewah. Sehingga membuat fungsi dari bank mengalami kendala.

(http://www.neraca.co.id/article/79770/fintech-vs-bank-konvensional)

Grafik 1.1

Perkembangan Jumlah Fintech Star-up Lokal 2016

Sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/02/inilah-
jumlah-fintech-startup-lokal-2016 (data diolah)
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Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan jumlah Financial Technology di

Indonesia pada tahun 2016 meningkat hampir tiga kali lipat. Pada kuartal I baru

terdapat 51 startup, akan tetapi pada kuartal IV teridentfikasi meningkat menjadi

135 startup. Jumlah tersebut belum termasuk Fintech yang dikembangkan oleh

lembaga keuangan maupun Fintech asing yang beroperasi di Indonesia. Sehingga

dalam hal ini perbankan di Indonesia perlu waspada dengan adanya Fintech ini.

Mendengar kata bank tentu sudah tidak asing lagi baik di perkotaan

maupun di pedesaan. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank selalu

berkaitan dengan uang. Hal ini tidak bisa dianggap salah karena pada dasarnya

bank merupakan lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan

uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti

pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya

(Kasmir, 2014). Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (Perubahan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan) Pengertian Bank adalah

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. Jenis bank

menurut kepemilikannya meliputi Bank Umum Milik Negara, Bank Umum Milik

Swasta, Bank Milik Koperasi, Bank Milik Asing dan Bank Campuran. Dari jenis

bank tersebut penulis hanya menggunakan objek Bank Umum Milik Negara

(BUMN) yaitu bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh

Pemerintah Indonesia. Jenis-jenis Bank Umum Milik Negara antara lain PT. Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai

bank milik negara, Bank BUMN dituntut untuk memiliki aktivitas lebih baik

dibanding bank lainnya yang ada di indonesia. Berikut grafik total aset Bank

BUMN tahun 2013-2017
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Grafik 1.2

Perkembangan Total Aset Bank BUMN periode 2013-2017

Sumber www.bi.go.id (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.2 di atas dilihat dari laporan keuangan perusahaan

bank BUMN yang terdaftar di BEI pada periode 2013 sampai dengan tahun 2017,

perkembangan total aset sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Trend dari

tahun 2013 sampai dengan 2017 meskipun mengalami kenaikan, akan tetapi

kenaikan bersifat stagnan.

Pertumbuhan aset disebabkan adanya peningkatan dua aktivitas utama

yaitu aktivitas pertama mengimpun dana dari masyarakat atau kata lain funding.

Aktivitas kedua menyalurkan dana yang diperoleh dari simpanan giro, tabungan

dan deposito pada masyarakat dalam bentuk kredit (lending). Dalam pemberian

kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam

bentuk bunga dan biaya administrasi, besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi

oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga

simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula

sebaliknya (Kasmir 2014: 24). Di antara Bank Umum lainnya, Bank BUMN

memiliki aset tertinggi. Berikut daftar peringkat perbankan di Indonesia tahun

2017
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Tabel 1.1

Daftar Peringkat Aset Perbankan di Indonesia Tahun 2017

No Nama Bank Aset

1 BRI 1,1 Kuadriliun

2 Bank Mandiri 1,1 Kuadriliun

3 BCA 750,3 Triliun

4 BNI 709,3 Triliun

5 CIMB Niaga 266,3 Triliun

6 Panin 213,1 Triliun

7 Danamon 178,3 Triliun

8 Maybank Indonesia 173,3 Triliun

9 OCBC NISP 153,8 Triliun

10 Permata 148,3 Triiun

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/15/10-bank-

dengan-aset-terbesar-2017 (data diolah)

Dalam tabel 1.1 menunjukan bahwa secara umum Bank BUMN lebih

unggul dibandingkan dengan bank umum lainnya. Hal ini terlihat dari

pertumbuhan aset, laba, dan dana pihak ketiga. Salah satu yang paling signifikan

adalah pertumbuhan total aset tahun 2016 yang meningkat sebesar 1000 Triliun.

Sebagai market leader dengan pangsa pasar yang besar, kinerja Bank BUMN

sangat memengaruhi kinerja perbankan nasional. Jika kinerja ban-bank BUMN

bagus, maka kinerja industri perbankan keseluruhan juga bagus. Begitu pula

sebaliknya. Selain munculnya perusahaan Fintech, perbankan semakin tertekan

oleh pembengkakan kredit. Bahkan bank yang memeliki aset terbesar

mencatatkan rasio kredit bermasalah di atas rata-rata industri. Penyebabnya adalah

rendahnya penyaluran kredit dan kondisi beberapa sektor usaha yang masih lesu.

Ototritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan tahun 2016 sebesar 7,74

persen atau melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 8,89

persen. Dari sisi likuiditas OJK menilai kondisinya masih baik. Meskipun

pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat dari 10,44 persen pada tahun
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2015 menjadi 7,87 persen pada tahun sebelumnya. Berikut grafik kredit dan dana

pihak ketiga perbankan di Indonesia periode 2013-2017.

Grafik 1.3

Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Nasional
Periode 2013-2017

Sumber: databoks.katadata.co.id (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.3 pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia

cenderung mengalami penurunan dari tiap tahunnya. Begitu pula perumbuhan

dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Indonesia yang mengalami penurunan,

tetapi mengalami perbaikan ditahun 2016 dan 2017. Terjadinya penurunan kredit

dan dana pihak ketiga mengakibatkan kenaikan pada non performing loan (NPL)

terutama pada Bank BUMN. Berikut grafik dari NPL Bank BUMN Tahun 2013-

2017.

Grafik 1.4

Pertumbuhan Non Performing Loan (NPL) Bank BUMN Tahun 2013 2017

Sumber: data sekunder 2018 (data diolah)



6

Berdasarkan grafik 1.4 menandakan bahwa tiap tahunnya NPL Bank

Umum BUMN tahun 2013-2017 mengalami kenaikan. Hal ini menujukan bahwa

kredit bermasalah tiap tahunnya cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 2017

mengalami penurunan rasio NPL Bank Umum BUMN. Semakin tinggi non

performing loan (NPL) akan berdampak pada kesehatan bank tersebut.

Tingkat kesehatan bank menurut peraturan Bank Indonesia No.

13/1/PBI/2011 dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap

empat faktor yaitu Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance

(GCG), Earnings (Rentabilitas), dan Capital (Permodalan) yang selanjutnya

disebut dengan metode RGEC. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DNP/ tanggal 25 Oktober 2011 perihal

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian kesehatan bank ini secara

umum telah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun

1999 yaitu CAMEL kemudian diubah menjadi CAMELS dan kini Bank Indonesia

(BI) menetapkan RGEC. Melalui RGEC, BI menginginkan bank mampu

mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut

perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan Good Corporate

Governance (GCG) dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih

tahan dalam menghadapi krisis. Sejalan dengan keinginan BI, menurut hasil

penelitian Wirnkar dan Tanko (2007) CAMEL tidak mampu menggambarkan

keseluruhan kinerja bank (www.bi.go.id). Khususnya bagi para stakeholder

adanya penilaian tingkat kesehatan bank akan memberi sinyal dalam pengambilan

keputusan investasi. Semakin tinggi kesehatan bank maka akan berpengaruh pada

harga saham bank tersebut dalam pasar saham (Praditasari, 2012; Abdullah dan

Suryanto 2004).

Berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah rasio

keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan suatu bank.

Analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk melakukan identifikasi

perubahan-perubahan pokok pada analisis laporan keuangan dan membantu

menginterprestasikan berbagai kecenderungan yang dapat memberikan dasar
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pertimbangan perusahaan dimasa mendatang. Untuk menilai kinerja perusahaan

perbankan umumnya menggunakan aspek penilaian yaitu Risk, Good Corporate

Governance, Earnings dan Capital.

Dari uraian tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian terhadap

kesehatan Bank BUMN di Indonesia dengan judul :

“ANALISIS KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE RGEC

PADA BANK BUMN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA

PERIODE 2013-2017”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan
diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan Risk Profile Bank BUMN periode 2013-

2017?

2. Bagaimana perkembangan Good Corporate Governance pada Bank

BUMN periode 2013-2017?

3. Bagaimana perkembangan Earnings pada Bank BUMN periode 2013-

2017?

4. Bagaimana perkembangan Capital pada Bank BUMN periode 2013-

2017?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data yang

diperlukan sebagai bahan dalam melakukan penulisan tugas akhir yang untuk

memenuhi salah satu syarat mengikuti Ujian Diploma III Fakultas Bisnis dan

Manajemen Jurusan Manajemen D3 Universitas Widyatama.
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Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yaitu:

1. Mengetahui perkembangan Risk Profile Bank BUMN Periode 2013-

2017.

2. Mengetahui perkembangan Good Corporate Governance Bank

BUMN Periode 2013-2017.

3. Mengetahui perkembangan Earnings Bank BUMN Periode 2013-

2017.

4. Mengetahui perkembangan Capital Bank BUMN Periode 2013-2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak yang

terkait didalamnya.

Adapun kegunaan tersebut terutama bagi:

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh

Tugas Akhir. Penelitian ini juga meningkatkan ilmu pengetahuan

tentang tingkat kesehatan suatu Bank.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diharapkan dapat berguna sebagai bahan landasan dan juga

perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya dibidang dan

kajian yang sama.

3. Bagi pihak bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi

bagi pihak manajemen perbankan dalam penetapan kebijakan

terutama menyangkut keuangan dan kebijkan lain terutama

berdasarkan analisis metode RGEC.
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1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan laporan tugas akhir yang digunakan penulis dalam

penyusunan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud

dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan laporan

tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas tentang landasan teori yang digunakan untuk membantu

memecahkan masalah penelitian. Pembahasan ini meliputi pengertian manajemen,

fungsi manajemen, pengertian manajemen keuangan, tujuan manajemen

keuangan, fungsi manajemen keuangan, pengertian laporan keuangan, pengertian

bank, fungsi bank, jenis-jenis bank, pengertian kesehatan bank, dan aspek RGEC.

Kajian penelitian sebelumnya dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan objek penelitian, unit analisis, jenis data dan sumber

data, teknik pengumpulan data, operasional variabel serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengemukakan hasil-hasil penelitian, pengolahan data penelitian

sekaligus pembahasannya yang berarti membandingkan hasil yang diperoleh

dengan data pengetahuan (hasil riset orang lain) yang sudah dipublikasikan,

kemudian menjelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan atau

pemanfaatannya.
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BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil pengolahan

dan analisis data dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis di masa

yang akan datang.


