
I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan pokok sebagai 

intermediary, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Peranan 

tersebut dimungkinkan berkat adanya insentif yang diberikan kepada masyarakat 

penabung (kreditur) berupa rasa aman dan keuntungan atas dana yang disimpan di 

bank. Sementara itu, bank akan mempertimbangkan kelayakan kredit dalam 

pemberian kredit kepada masyarakat peminjam (debitur) agar pengembalian 

kredit dapat terjamin. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai fasilitator bagi setiap 

transaksi dalam masyarakat melalui jasa pelayanan lainnya, baik yang bersifat jasa 

pelayanan sistem pembayaran, jasa pelayanan untuk mendapatkan fee based 

income, maupun kegiatan-kegiatan lain yang bersifat off balance sheet (Iljas, 

1998). 

 Bank secara keseluruhan dapat membentuk suatu sistem perbankan yang 

penting bagi transmisi kebijakan ekonomi moneter. Bank umum memiliki 

kemampuan untuk menciptakan uang giral yang berperan dalam mempengaruhi 

jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selain itu, jaringan sistem perbankan 

juga membentuk sistem pembayaran yang berfungsi melancarkan arus transaksi 

perekonomian (Iljas, 1998).  

 Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank dituntut untuk melaksanakan 

sejumlah aturan-aturan baku yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh 

tanggung jawab. Hal ini terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi 
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yang mengelola dana masyarakat. Dalam menjalankan bisnis perbankan, faktor 

kepercayaan dari masyarakat atau nasabah merupakan faktor yang paling utama. 

Tanpa kepercayaan masyarakat, bank akan kesulitan dalam menghimpun dana dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat. Hilangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi, akan menimbulkan tekanan-

tekanan dalam sektor keuangan (financial distress). Untuk mendapatkan dan 

mempertahankan kepercayaan masyarakat, industri perbankan harus diatur dan 

diawasi dengan ketat melalui berbagai regulasi (Sitompul, 2005). 

 Berbagai paket kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan ini 

memberikan arahan dalam pengelolaan perbankan. Beberapa kebijakan yang 

menjadi landasan penting perkembangan industri perbankan nasional adalah 

kebijakan Juni 1983 (PAKJUN 83) yang mengarahkan kerja mekanisme pasar 

dalam penentuan suku bunga bank. Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan 

Oktober 1988  (PAKTO 88) yang secara sruktural merombak sistem perbankan 

nasional dengan berbagai jasa pelayanannya. Selain itu terdapat kebijakan Januari 

1990 (PAKJAN 90) yang mendorong pengerahan kredit perbankan atas dasar 

kemampuan bank sendiri, kebijakan Pebruari 1991 (PAKPEB 91) dan kebijakan 

Mei 1993 (PAKMEI 93) serta kebijakan Desember 2005 (PAKDES 2005) yang  

menekankan prinsip kehati-hatian (Iljas, 1998).  

 Sejak dikeluarkannya berbagai paket deregulasi bidang perbankan, 

terutama PAKTO 88 telah menyebabkan industri perbankan menjadi industri yang 

turbulance. Jumlah bank berkembang dengan sangat pesat karena pemerintah 

dalam pakto tersebut membuka izin dan mempermudah pembentukan bank baru, 
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serta memperingan syarat pembentukan bank baru diantaranya dengan dana 

pembentukan yang minim. Hal ini menyebabkan tingkat persaingan antar bank 

semakin ketat. Sehingga bank yang ingin bertahan dan berkembang memerlukan 

produk yang menarik dan melakukan efisiensi di segala bidang (Lingga, 1998).  

 Di sisi lain, arus globalisasi semakin meningkat, bank-bank yang diijinkan 

beroperasi di Indonesia tidak hanya berasal dari bank-bank lokal tetapi bank-bank 

yang berasal dari seluruh dunia berhak untuk masuk dan beroperasi di Indonesia. 

Hal ini semakin meningkatkan tingkat persaingan di industri perbankan. Bank 

Indonesia selaku bank sentral diharapkan dapat menciptakan suatu sistem 

perbankan yang sehat, kuat dan dinamis dalam persaingan global. Kinerja bank 

yang sehat dan solid menjadi suatu keharusan agar bank-bank dapat bertahan di 

tengah persaingan yang ketat. Para pelaku bank pun dituntut untuk meningkatkan 

kualitas kemampuan dalam pengelolaan bank yang profesional agar kinerja bank 

selalu berada dalam kondisi sehat (Kuswandi, 1998). 

 Tingkat kesehatan suatu bank merupakan indikator yang digunakan untuk 

menilai kinerja pengelolaan suatu bank dalam suatu periode tertentu. Tingkat 

kesehatan suatu bank digunakan sebagai tolok ukur bagi manajemen bank dalam 

menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sesuai dengan asas atau 

ketentuan perbankan yang berlaku dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian. 

Selain itu, penilaian tingkat kesehatan suatu bank juga dapat dijadikan sebagai 

tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik 

secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan. Hal ini berarti 



 

1) “Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia”. www.bi.go.id. Diakses Tanggal 

15 Juni 2010. 

4 

 

bahwa hasil dari penilaian tersebut dapat memberi gambaran secara makro kondisi 

atau kinerja sistem perbankan dalam suatu periode tertentu (Rivai et al., 2007). 

  

1.2 Rumusan Masalah  

 Kondisi industri perbankan di Indonesia telah mengalami banyak 

perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini tidak hanya disebabkan oleh 

perkembangan internal dunia perbankan, melainkan juga dipengaruhi oleh 

perkembangan dunia di luar perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, 

politik, hukum dan sosial. Kemajuan dunia perbankan dimulai sejak tahun     

1980-an ketika dikeluarkannya serangkaian paket-paket deregulasi di sektor riil 

dan moneter yang menyebabkan sektor perbankan lebih memiliki kemampuan 

untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro di Indonesia. Perkembangan 

perbankan yang cukup pesat setelah deregulasi tidak berlangsung lama karena 

deregulasi ini tidak diimbangi oleh menajemen risiko perbankan yang baik. 

Kemunduran total perbankan terjadi akibat krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia pada tahun 1997. Krisis ini telah menyebabkan tingkat kepercayaan 

masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia menurun drastis, 

sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat, dan terjadi spread negatif akibat 

suku bunga pinjaman lebih rendah dari suku bunga simpanan (Triandaru dan 

Budisantoso, 2008). 

Setelah krisis ekonomi tahun 1997, perbankan dihadapkan kembali dengan 

krisis finansial global. Krisis ini terjadi pada semester kedua tahun 2008 yang 

ditandai oleh bangkrutnya Lehman Brothers, bank investasi terbesar keempat di 
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Amerika Serikat. Krisis tersebut menimbulkan kekacauan dan kepanikan di pasar 

keuangan global, termasuk Indonesia. Perbankan Indonesia menderita capital 

outflow yang menyebabkan dana pihak ketiga mengalami penurunan dan dana 

antar bank atau Pasar Uang Antar Bank terhenti atau mengalami kemacetan, 

sehingga tingkat likuiditas perbankan terganggu. Dalam situasi likuiditas yang 

ketat, industri perbankan berusaha untuk mempertahankan dana-dana yang 

dimiliki guna mengantisipasi terjadi penarikan dana oleh nasabah. Bank-bank 

saling bersaing merebut dana masyarakat dengan menawarkan suku bunga 

simpanan yang tinggi, sehingga biaya dana (cost of fund) semakin mahal dan 

berdampak terhadap penurunan laba. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia 

per Desember 2008, laba bank-bank umum setelah pajak diperkirakan turun 

sebesar Rp. 3,86 triliun dari posisi bulan sebelumnya. Penurunan laba ini tidak 

hanya disebabkan oleh biaya dana (cost of fund) yang semakin tinggi, tetapi juga 

adanya beban yang meningkat akibat kerugian transaksi valuta asing. Selain itu, 

krisis finansial global telah menyebabkan kualitas asset yang dimiliki oleh bank 

pun mengalami penurunan. Penurunan kualitas asset ini disebabkan oleh nilai 

surat berharga yang dipegang oleh bank mengalami kemerosotan dan kemampuan 

debitur membayar kewajiban kepada bank berkurang akibat kinerja usaha yang 

menurun. Penurunan kualitas asset ini berdampak pula terhadap permodalan 

bank.1) 

Adanya krisis finansial global menyebabkan kepercayaan masyarakat 

terhadap perbankan berkurang. Kepercayaan merupakan landasan utama usaha 

perbankan. Tanpa kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat membawa akibat 
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buruk terhadap kelangsungan hidup bank yang bersangkutan bahkan dapat 

menyebabkan krisis perbankan. Pengaturan dan pengawasan bank dalam 

menciptakan dan memelihara kesehatan sistem perbankan sangat diperlukan. 

Pengaturan dan pengawasan ini tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetapi juga untuk mencegah 

kerugian berbagai pihak. Selain itu, adanya pengaturan dan pengawasan ini 

memungkinkan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai 

dengan kepentingannya, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang 

lebih baik dalam melakukan transaksi dan kegiatan lainnya yang terkait dengan 

bank. Di samping itu, dampak sensitivitas risiko pasar terhadap bank perlu 

terkendali.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank XYZ? 

2. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Bank XYZ untuk 

memperbaiki atau meningkatkan tingkat kesehatan bank? 

3. Bagaimana sensitivitas Bank XYZ terhadap risiko pasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di bagian 

sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Menganalisis tingkat kesehatan Bank XYZ. 
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2. Merumuskan tindakan atau kebijakan yang perlu dilakukan oleh Bank XYZ 

untuk meningkatkan tingkat kesehatannya. 

3. Menganalisis sensitivitas Bank XYZ terhadap risiko pasar.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Sebagai tolok ukur bagi pihak manajemen Bank XYZ dalam menilai apakah 

pengelolaan bank telah dilakukan sesuai dengan asas atau ketentuan 

perbankan yang berlaku dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian. 

2. Hasil akhir penilaian tingkat kesehatan bank ini dapat digunakan sebagai 

salah satu sarana untuk menetapkan strategi usaha bank di masa yang akan 

datang. 

3. Memberikan pengetahuan bagi penulis dan sebagai tambahan untuk pengisian 

kelengkapan  kepustakaan.  

4. Menambah informasi bagi masyarakat dalam rangka memilih bank yang sehat 

dalam penyimpanan dananya. 

5. Sebagai tolok ukur bagi Bank Indonesia dalam menetapkan dan 

mengimpelementasikan strategi pengawasan Bank Indonesia. 

  

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan terhadap Bank XYZ. Penilaian kesehatan bank 

dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor 

Permodalan (Capital), Kualitas Asset (Assets Quality), Manajemen 
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(Management), Rentabilitas (Earning), Likuiditas (Liquidity) dan Sensitivitas 

terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk). Kinerja keuangan Bank XYZ 

akan dianalisis untuk waktu dua tahun. Periode terpilih diharapkan mampu 

menggambarkan kinerja keuangan Bank XYZ dalam jangka menengah dan dalam 

sistem perekonomian yang berbeda. Pada tahun 2008/2009 terjadi krisis finansial 

global. Oleh sebab itu periode analisis yang dipilih adalah periode disekitar 

terjadinya krisis tahun 2008/2009. Data keuangan yang digunakan merupakan 

data triwulanan. Selain itu, seluruh data yang digunakan dalam menganalisis 

tingkat kesehatan bank merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi 

Bank XYZ, Bank Indonesia, literatur lainnya, serta wawancara dengan pihak 

manajemen. 
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