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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri perbankan di Indonesia sangat penting peranannya dalam 

pembangunan perekonomian terutama sekali dalam menyediakan dana bagi 

dunia usaha. Perbankan dibutuhkan karena mempunyai fungsi yang 

mendukung bagi pertumbuhan perekonomian jasa keuangan yang dilakukan 

oleh bank, di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman juga 

melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk 

pinjaman.  

Perekonomian Indonesia yang saat ini bertumpu pada usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu dasar penetapan strategi 

pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yaitu pembangunan 

yang terfokus pada pemberdayaan UMKM. Sejalan dengan strategi 

pemerintah tersebut, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu bank 

yang selama ini telah memberikan pelayanan perbankan terutama kepada 

usaha mikro dan kecil (UMK) sangat diharapkan untuk dapat lebih 

meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pengembangan UMK. Sesuai 

dengan tujuan awal pendirian Bank Perkreditan Rakyat yaitu sebagi bank yang 

melayani UMK dan masyarkat pedesaan. 

Semenjak dikeluarkannya PAKTO 1988 yang memberikan peluang 

pendirian BPR, banyak BPR bermunculan sampai pada tahun akhir 1998 ada 

2.262, dan akhir tahun 2001 ada 2.355, namun sejak tahun 2002 jumlah BPR 
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mengalami penurunan menjadi 2.141, dan akhir bulan juli 2006 ada 1.935. 

penurunan ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk melakukan 

penyehatan industri BPR. Melalui kebijakan tersebut, BPR yang mempunyai 

permasalahan struktural dan tidak dapat diselamatkan lagi dicabut izin 

usahanya dan bank yang memiliki kategori sehat namun demikian memiliki 

keterbatasan permodalan, maka mendorong pengelola untuk melakukan 

merger guna meningkatkan efisiensi dan permodalannya. 

BPR menunjukkan bahwa selama ini kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah dan kelompok pengusaha ekonomi lemah belum 

mampu melakukan akses ke lembaga keuangan yang sudah ada. Peranan  

lembaga keuangan BPR sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama 

kesejahteraan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok 

pengusaha ekonomi lemah. 

Kredit yang disalurkan BPR berhasil menghindarkan rakyat ataupun 

pengusaha kecil dari jeratan pelepas uang yang mengenakan bunga diatas 

ambang kewajaran. Dilihat dari porsi penyaluran kredit ke wilayah pedesaan 

kecil, maka BPR telah mengambil peran dalam perbaikan distribusi 

pendapatan dan kegiatan ekonomi. BPR telah menjalankan peran sebagai 

pendorong bertumbuhnya kewirausahaan pada masyarakat bawah.  

BPR dapat sebagai penyalur dana yang dapat membantu para 

pengusaha kecil dan menengah untuk terus mempertahankan eksistensi 

usahanya dalam perkembangan globalisasi dan modernisasi yang sangat tinggi 
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saat ini. Sehingga kinerja BPR perlu di nilai untuk melihat tingkat kesehatan 

BPR dalam melayani kebutuhan dana bagi masyarakat ekonomi lemah. 

Kinerja keuangan bank dapat dijadikan sebagai suatu acuan bagi para 

investor untuk mengetahui kondisi suatu bank sehingga akan membentuk 

mereka dalam mengambil keputusan. Analisis kinerja dilakukan untuk melihat 

kinerja keuangan BPR yang dilihat bahwa semakin signifikan perkembangan 

BPR dalam melakukan perannya sebagai penyalur dana pada UMK ataupun 

masyarakat kecil. Alasan pengambilan judul karena terdorong oleh fenomena 

BPR yang dimana peran BPR saat ini sangat berpengaruh bagi pertumbuhan 

UMKM di Indonesia terutama di sidoarjo dan sekitarnya, karena di sidoarjo 

sudah sangat banyak pertumbuhan usaha-usaha besar yang dapat mengalahkan 

usaha-usaha kecil disekitarnya.  

PT Bank Perkreditan Rakyat Sahabat Sedati yang berkedudukan di 

jalan Sedati Agung no. 20 Sedati Sidoarjo merupakan perusahaan perbankan 

yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa konvensional berorientasi pada 

laba yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Tujuan PT Bank Perkreditan Rakyat Sahabat Sedati di Sidoarjo ialah 

melakukan usaha Bank Perkreditan Rakyat dengan kegiatan: 

1.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka dan tabungan; 

2. Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan 

maupun perkotaan. 
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Tabel 1.1 berikut ini merupakan data umum pada Bank Perkreditan 

Rakyat Sahabat Sedati Sidoarjo per 31 Desember periode tahun 2007-2010.  

 Tabel 1.1. Nilai Aset, Jumlah Kredit dan Dana yang dihimpun pada PT Bank 

Perkreditan Rakyat Sahabat Sedati per 31 Desember Th. 2007-

2010 

              (Ribuan RP) 

Keterangan  2007 2008 2009 2010 

Nilai Aset 3.520.830 3.688.194 4.738.829 3.717.991 

Jumlah Kredit yang 

disalurkan 

2.734.562 3.319.153 3.776.929 3.037.944 

Dana yang dihimpun 1.418.080 664.259 967.104 607.226 

    Sumber: PT Bank Perkreditan Rakyat Sahabat Sedati, 2011 

 

Berdasarkan data Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa  perkembangan nilai 

asset, jumlah kredit yang disalurkan dan dana yang berhasil dihimpun dari 

tahun ketahun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Adanya 

perkembangan tersebut bahwa nilai asset PT Bank Perkreditan Rakyat Sahabat 

Sedati tahun 2007 sebesar Rp. 3.520.830.000,- tahun 2008 sebesar Rp. 

3.688.194.000,- tahun 2009 sebesar Rp. 4.738.829.000,- dan tahun 2010 

sebesar Rp. 3.717.991.000,- dengan jumlah kredit yang di salurkan pada tahun 

2007 sebesar Rp. 2.734.562.000,- tahun 2008 sebesar Rp. 3.319.153.000,- 

tahun 2009 sebesar Rp. 3.776.929.000,- dan tahun 2010 sebesar Rp. 

3.037.944.000,-, dan  

Dana yang berhasil di himpun oleh PT Bank Perkreditan Rakyat 

Sahabat Sedati di tahun 2007 sebesar Rp. 1.418.080.000,- tahun 2008 sebesar 

Rp. 664.259.000,- tahun 2009 sebesar Rp. 967.104.000,- dan tahun 2010 

sebesar 607.226.000,- Dari tabel 1.1 tersebut dapat mencerminkan bahwa PT 

Bank Perkreditan Rakyat Sahabat Sedati dalam menghimpun dana masih 
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belum maksimal, karena jumlah kredit yang di salurkan dengan dana yang 

dihimpun nilai nya lebih tinggi kredit yang disalurkan dari pada dana yang 

dihimpun. 

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan betapa pentingnya analisis 

kinerja keuangan bank untuk mengetahui kesehatan bank yang dinilai dengan 

menggunakan metode CAMEL. Peneliti mengambil judul “Analisis Kinerja 

Keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Sahabat Sedati di Sidoarjo”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

“Bagaimana kinerja keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Sahabat 

Sedati Tahun 2007 sampai 2010?” 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan penelitian perlu dilakukan agar penelitian terfokus pada tujuan 

yang akan diteliti, maka diperlukan pembatasan masalah. Sesuai dengan judul 

yang dititik beratkan pada kinerja keuangan Bank BPR, maka penulis 

membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. 

1. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah CAMEL, sesuai 

dengan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR tentang penilaian tingkat 

kesehatan Bank Perkreditan Rakyat . 
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2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan manajemen PT 

BPR Sahabat Sedati. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

keuangan PT  Bank Perkreditan Rakyat Sahabat Sedati tahun 2007 sampai 

2010. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen PT Bank Perkreditan Rakyat Sahabat Sedati  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan atau 

tambahan sumbangan informasi kepada pihak manajemen bank jika 

terjadi penyimpangan-penyimpangan sebagai peringatan awal untuk 

menjaga kondisi kesehatan bank 

b. Bagi Kreditor PT Bank Perkreditan Rakyat Sahabat Sedati  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mempermudah 

pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Sahabat Sedati untuk menyalurkan 

kredit kepada kreditur. 

c. Bagi Deposan PT Bank Perkreditan Rakyat Sahabat Sedati. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi deposan untuk menyimpan dana nya pada Bank 

Perkreditan Rakyat Sahabat Sedati. 
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d. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi 

peneliti selanjutnya dengan harapan penelitian yang dihasilkan akan 

menjadi lebih baik. 


