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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kinerja keuangan merupakan faktor penting yang menunjukkan efektifitas dan 

efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Kinerja keuangan 

perusahaan yang baik akan bisa tercapai dengan manajemen keuangan yang baik, 

karena dengan manajemen keuangan yang baik perusahaan bisa mengoptimalkan 

hasil usahanya dengan cara mendapatkan dana dengan mengalokasikan dana 

dengan efektif, serta menggunakan dana secara efisien. Pengalokasian dana secara 

efektif dilakukan agar hasil yang didapatkan bisa optimal dan perusahaan tidak 

mengalami kerugian. Penggunaan dana secara efisien dilakukan agar perusahaan 

bisa menghindari terjadinya keborosan yang sebenarnya bisa dicegah dengan 

manajemen keuangan yang baik. Sehingga penilaian kinerja keuangan 

dimaksudkan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi. 

Penilaian kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai penilaian 

terhadap prestasi yang dapat dicapai. Dalam hal ini bank mempunyai peran yang 

sangat penting dalam menjaga dana dan kepercayaan masyarakat. Di era modern 

ini masyarakat sangat mengandalkan jasa di bidang perbankan, sehingga 

menimbulkan bank-bank baru yang turut bersaing dalam menarik perhatian minat 

masyarakat. Namun dari persaingan usaha di bidang perbankan tersebut apakah 

semua bank ada di kondisi yang sehat atau tidak.  Kesehatan suatu bank adalah 

kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara 
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normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara 

yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 

tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4382) Bank Wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara Triwulan 

dan mulai tahun 2012 penilaian sendiri (self Assessment) di lakukan paling kurang 

setiap semester untuk posisi akhir Juni dan Desember apabila terdapat perbedaan 

penilaian hasil yang di lakukan oleh Bank itu sendiri dengan Bank Indonesia, 

maka yang berlaku adalah penilaian menurut Bank Indonesia (Bank Indonesia). 

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber 

utama yang dapat di jadikan bahan penilaian adalah melalui laporan keuangan 

yang di terbitkan oleh bank yang bersangkutan. Melalui Laporan keuangan 

tersebut maka dapat di hitung sejumlah rasio keuangan yang dapat dijadikan dasar 

penilaian tingkat kesehatan bank. 

CAMEL merupakan metode yang terdiri dari beberapa komponen yaitu: 

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

(Rentabilitas), Liquidity (Likuiditas). Standar Predikat Tingkat Kesehatan Bank 

Berdasarkan Skep DIR-BI Nomor 30/2/UPPB/1997 jo. SE Nomor 

30/23/UPPB/1998. Penilaian kesehatan bank meliputi 4 kriteria yaitu nilai kredit 

81 s/d 100 (sehat), nilai kredit 66 s/d 81 (cukup sehat), nilai kredit 51 s/d 66 

(kurang sehat), dan nilai kredit 0 s/d 51 (tidak sehat) (Bank Indonesia). 
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Penelitian mengenai kinerja keuangan bank menggunakan metode CAMEL 

(Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity) telah banyak dilakukan 

diantaranya: Jeremiah Kevin Dennis Jacob tahun 2013 dengan menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif komparatif, penelitian dilakukan pada 4 Bank dengan hasil 

analisis tahun 2010-2011 3 Bank  dinilai sehat dan 1 Bank mendapat predikat 

cukup sehat. Candri J. Tambuwun dan Jullie J. Sondakh tahun 2015 dengan 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, hasil analisis pada Bank yang 

diteliti tahun 2011-2014 dengan faktor CAMEL seperti CAR, KAP, ROA, BOPO, 

dikatakan sehat, sedangkan NPM dan LDR, masih berada ditingkat kurang sehat. 

Fariz Abdullah dan L. Suryanto tahun 2004, data yang digunakan adalah data 

sekunder yang diperoleh dari Indonesia Capital Directory (ICMD), dan hasil 

pengujiannya kelima faktor CAMEL seperti CAR, ALR, NPM, ROA, dan LDR, 

dinyatakan mampu mempengaruhi saham baik secara persial maupun simultan, 

namun ALR memiliki pengaruh terbesar terhadap perubahan harga saham 

dibanding yang lain. 

Dalam penelitian tersebut, jelas bahwa penilaian kinerja sangat penting 

dilakukan dengan maksud untuk menilai keberhasilan suatu organisasi termasuk 

dunia perbankan. Jika kinerja keuangan bank mengalami penurunan secara terus-

menerus dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah dan akan 

menyebabkan kebangkrutan pada bank tersebut. Sehingga banyak dilakukan 

penelitian mengenai kinerja keuangan bank dengan metode CAMEL untuk 

melihat kesehatan perbankan. Dengan demikian sebuah bank perlu dilakukan 

analisis untuk mengetahui kondisinya setelah melakukan operasionalisasinya 
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dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dari penelitian yang telah dilakukan 

terlihat bahwa kondisi bank tersebut berada di predikat sehat. 

Bank yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah 

yang mana merupakan bank milik pemerintah daerah tingkat provinsi dan sudah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bank Pembangunan Daerah merupakan bank 

yang pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, karena peneliti memilih 2 

bank pembangunan daerah sebagai obyek dalam penelitian ini, yaitu Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur. Bank pembangunan daerah mempunyai peranan sangat penting 

untuk peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah. Maka dari itu, supaya 

bank pemerintah daerah dapat tumbuh dan berkembang di era persaingan 

perbankan yang kompetitif, maka seharusnya bank pemerintah harus mempunyai 

kinerja keuangan yang baik. 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang biasa kita 

kenal Bank BJB merupakan salah satu bank yang ada di provinsi jawa barat dan 

telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961. Anggaran 

Dasar PT Bank Pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana 

tertuang di Akta  Pendirian No. 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta 

Pendirian Perseroan No. 8 tanggal 15 April 1999 yang telah beberapa kali diubah 

dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 

No. 75 tanggal 25 Juli 2011 yang telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. 

AHU.01.10.26872 tanggal 18 Agustus 2011.  

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan salah satu bank yang 

ada di provinsi Jawa Timur. Anggaran Dasar  Bank telah mengalami beberapa kali 

perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank dilakukan antara lain 

tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai Akta No. 89 tanggal 

25 April 2012 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan telah mendapat persetujuan 

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat 

keputusan No. AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 April 2012. Bank 

mulai melakukan kegiatan operasionalsesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan 

Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 

Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank 

Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. 

Dalam berita Kontan.co.id oleh Sanny Cicilia, Selasa 22 November 

2016/10:02 WIB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mendorong 

transformasi bank pembangunan daerah (BPD). Hal ini untuk memperkuat 

kontribusi BPD pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Kepala 

Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan, program 

transformasi ini merupakan inisiatif strategi yang bisa meningkatkan ketahanan 

dan daya saing BPD. Selain itu, transformasi ini akan berdampak pada 

pembangunan ekonomi daerah. Bank PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
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Banten serta Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan bank yang telah 

memegang peranan penting terhadap kemajuan daerahnya sejak mulai 

didirikannya. 

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004 nilai NPL 

(Non Performing Loan) yang sangat sehat adalah <2% dan kredit bermasalah 

sebesar >5%. Dalam berita Kompas.com oleh Estu Suryowati, 2 Maret 

2017/18:05 WIB, rasio kredit bermasalah atau NPL PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten pada tahun 2016 di level 1,69%, dan pada tahun 

2015 di level 2,91%. Dalam berita Okezonefinance oleh Danang Sugianto, Senin 

9 Januari 2017/17:49 WIB, rasio kredit bermasalah atau NPL PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 2016 berada di level 4,77%, dan 

pada tahun 2015 di level 4,29%. 

Dalam hal ini peneliti membandingkan kinerja keuangan atau tingkat 

kesehatan bank pada kedua bank tersebut.  Serta melihat dari penelitian yang telah 

dilakukan bahwa tingkat kesehatan bank yang dicapai suatu perbankan tidak 

selalu dalam keadaan baik atau baik sekali. Oleh karena itu, kinerja dan tingkat 

kesehatan dari bank menjadi perhatian bukan hanya masyarakat saja, tetapi juga 

pemerintah dan pihak-pihak yang menanamkan modal di bank. Maka penting 

untuk dilakukan analisis mengenai tingkat kesehatan bank tersebut, sehingga tetap 

mendapat kepercayaan dari nasabahnya.  

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, 

tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal 
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itu untuk menarik sebanyak mungkin dana/simpanan masyarakat yang kemudian 

disalurkannya kembali kepada masyarakat sehingga membentuk pendapatan bagi 

bank tersebut. Sementara itu bagi yang sudah beroperasi diwajibkan untuk 

memelihara ratio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang 

didasarkan pada ketentuan Bank for International Settlements (BIS) yaitu sebesar 

8% (delapan persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Dan CAR 

merupakan salah satu indikator dalam komponen CAMEL. Berikut adalah 

perbandingan besar CAR pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten Tbk. serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tahun 

2014 sampai 2016: 

Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Berdasarkan Rata-Rata CAR Periode 2014-

2016 

Nama Bank 2014 2015 2016 

Bank BJB 11,95% 11,51% 12,53% 

Bank Jatim 21,25% 20,08% 21,74% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai CAR Bank BJB mengalami 

penurunan pada tahun 2015 dari tahun 2014, dan mengalami kenaikan pada tahun 

2016 dari tahun 2015. Begitu pula nilai CAR pada Bank Jatim mengalami 

penurunan pada tahun 2015 dari tahun 2014, dan mengalami kenaikan pada tahun 

2016 dari tahun 2015. Kemudian penulis melihat bahwa jumlah nilai CAR pada 

Bank Jatim lebih besar dari Bank BJB, sedangkan NPL atau kredit bermasalah 
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yang terjadi menunjukkan bahwa Bank BJB berada di level sehat, sedangkan 

Bank Jatim berada di level mendekati tidak sehat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode 

CAMEL pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diketahui bahwa kinerja dan 

tingkat kesehatan dari bank menjadi perhatian bukan hanya masyarakat saja, tetapi 

juga pemerintah dan pihak-pihak yang menanamkan modal di bank. Di era 

persaingan perbankan yang kompetitif, maka seharusnya bank pemerintah harus 

mempunyai kinerja keuangan yang baik. Kemudian NPL atau kredit bermasalah 

pada Bank BJB berada di level sehat, sedangkan pada Bank Jatim berada di level 

mendekati tidak sehat. Serta nilai CAR pada kedua Bank tersebut mengalami 

kenaikan dan penurunan di tahun yg sama, namun jumlah yang berbeda. Sehingga 

penting untuk dilakukan penilaian dengan standar predikat tingkat kesehatan 

bank, dengan melakukan analisis menggunakan metode CAMEL (Capital, Asset, 

Management, Earning, Liquidity) Studi Komparatif Pada PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank Pembangnan Daerah Jawa Timur. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang 

akan dianalisis oleh peneliti adalah: 

1.2.2.1 Bagaimana kinerja keuangan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat dan Banten serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tahun 

2014-2016 dengan menggunakan metode CAMEL (Capital, Asset, 

Management, Earning, Liquidity)? 

1.2.2.2 Manakah Bank yang memiliki Standar Predikat Tingkat Kesehatan Bank 

yang lebih baik? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1.3.1.1 Untuk menganalisis/mengetahui kinerja keuangan pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur tahun 2014-2016 dengan menggunakan metode 

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

1.3.1.2 Untuk mengetahui Bank yang memiliki Standar Predikat Tingkat 

Kesehatan Bank yang lebih baik. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dan dapat memberikan kontribusi dari 

segi pemikiran dan ilmu pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan dengan 

menggunakan metode CAMEL pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat: 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan 

mendalam mengenai analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode 

CAMEL sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu-ilmu yang telah didapatkan 

pada Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan 

dalam mengetahui seberapa besar kinerja yang telah dicapai dan faktor apa saja 

yang mempengaruhi tinggi/rendahnya nilai bobot yang dimiliki untuk penilaian 

tingkat kesehatan bank. 
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1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan 

wawasan bagi pembacanya mengenai analisis laporan keuangan. Selain itu, 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah yang 

terdaftar di Bursa Efek melalui situs-situs resmi dari PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 

1.4.2 Lamanya Penelitian 

Jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih empat bulan, 

terhitung dari bulan Maret 2017 sampai Juli 2018. Dimana selama kurun waktu 

tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian mulai dari persiapan 

penelitian sampai dengan pengujian. 


