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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan sektor ekonomi tidak bisa dilepaskan dari sektor 

perbankan. Sektor perbankan memegang peranan penting didalam 

pertumbuhan stabilitas ekonomi. Hal ini dapat dilihat ketika sektor ekonomi 

mengalami penurunan maka salah satu cara yang digunakan untuk 

menstabilkan kembali keadaan ekonomi adalah dengan menata sektor 

perbankan. Saat ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan 

modern baik dari segi ragam produk, kualitas pelayanan dan tekhnologi yang 

dimiliki. 

Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan 

dalam bidang perekonomian suatu negara (khususnya dibidang pembiayaan 

perekonomian). Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan sarana yang 

memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang maupun untuk 

investasi masa depan. Dana yang merupakan sarana vital bagi proses 

pertumbuhan perekonomian akan menjadi lebih produktif melalui perbankan. 

Bank menjadi industri jasa yang dipercaya sebagai perantara antara pihak 

yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan 

memerlukan dana 
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Memasuki tahun 1997 di Asia khususnya Indonesia telah terjadi krisis 

ekonomi yang besar sehingga menyebabkan kemunduran yang parah 

diberbagai bidang. Sektor perbankan juga tidak luput dari dampak krisis 

ekonomi tersebut. Indonesia memiliki kondisi perbankan yang rentan dan 

penerapan pengaturan serta pengawasan perbankan yang lemah sehingga 

krisis nilai tukar dengan cepat menjalar menjadi krisis perbankan. 

Bank Indonesia, pemerintah dan juga lembaga-lembaga internasional 

berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan 

melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari Rp 400 

triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambilalihan kepemilikan 

terhadap 7 bank lainnya. Pada saat tersebut banyak bank yang dilikuidasi 

karena keberlangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan (Melia 

Kusumawati, Perkembangan Perbankan di Indonesia, 2012). 

Krisis ekonomi juga menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat 

terhadap industri perbankan. Ketidakpercayaan terhadap perbankan yang 

menimbulkan krisis perbankan tersebut membawa kepanikan kepada para 

nasabah bank karena mahalnya kredit bank, sehingga keputusan untuk 

melikuidasi beberapa bank dianggap sebagai pemicu utama krisis 

kepercayaan terhadap industri perbankan yang berlanjut dengan terpuruknya 

sektor perbankan. Tindakan likuidasi itu diambil sebenarnya untuk mencegah 

semakin meluasnya krisis perbankan dan besarnya risiko yang ditanggung 

masyarakat, tetapi upaya yang semula dimaksudkan untuk memulihkan 
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kepercayaan kepada industri perbankan itu ternyata oleh masyarakat 

ditanggapi secara negatif dan menyebabkan terjadinya Bank Rush. 

 Bank Rush merupakan suatu peristiwa dimana banyak nasabah secara 

bersamaan menarik dana secara besar-besaran dan sesegera mungkin pada 

suatu bank karena nasabah tidak percaya bahwa bank mampu membayar 

dananya dalam jumlah penuh dan tepat waktu. Bank Rush yang terjadi pada 

suatu bank akan menjadi krisis perbankan jika Bank Rush pada suatu bank 

menjalar ke bank lainnya (contagious effect).(Iskandar Simorangkir,2011:52) 

Banyak tulisan dan hasil kajian yang mencoba menjelaskan penyebab 

Indonesia mengalami krisis yang dalam dan menelan biaya yang amat besar, 

khusus di sektor perbankan. Pandangan analisis ekonomi mengemukakan 

bahwa krisis perbankan di Indonesia, selain merupakan perkembangan dari 

krisis nilai tukar, juga disebabkan oleh rentannya sistem perbankan 

Indonesia, yang ditandai dengan kurang kuatnya permodalan, manajemen 

yang kurang menerapkan good corporate governance, serta tidak kukuhnya 

kelembagaan, lemahnya pengaturan dan pengawasan di tengah-tengah 

pesatnya peningkatan pertumbuhan perekonomian dan berlangsungnya 

integrasi keuangan internasional (KusumaningtutiS.S,2009:2) 

Berdasarkan hal tersebut, krisis perbankan terjadi karena ada faktor 

internal dan eksternal yang menyebabkan banyaknya bank yang mengalami 

tingkat kesehatan yang buruk. Sehingga dengan rendahnya tingkat kesehatan 

dan tidak mampu untuk ditolong sehingga harus dilakukan likuidasi dan 
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menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri 

perbankan, sehingga hal tersebut semakin memperparah krisis perbankan. 

Sesuai peraturan baru Bank Indonesia per Januari 2012 seluruh Bank 

Umum di Indonesia sudah harus menggunakan pedoman penilaian tingkat 

kesehatan bank yang terbaru berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Tata 

cara terbaru tersebut, dikenal  sebagai Metode RGEC, yaitu singkatan dari 

Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital. 

Penilaian tingkat kesehatan bank umum yang ada di Indonesia selama 

ini menggunakan metode CAMELS (Capital , Asset Quality, Management, 

Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk) berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 belum terintegrasikan, dengan adanya 

pendekatan berdasarkan risiko (Risk Base Profile) menurut Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, maka penilaian terhadap tingkat kesehatan 

bank menjadi lebih terintegrasikan. Hal ini akan mempermudah pengawasan 

dengan cara bank melakukan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank dan 

hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank yang telah mendapat 

persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. 

Kemudian hasil self assessment wajib disampaikan kepada Bank Indonesia 

(Fany Febriany, Tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum, 2013). 

Pentingnya mengelola risiko (Risk Profile) sebagai salah satu faktor 

dari metode RGEC yang berpengaruh terhadap kesehatan bank dikarenakan 

hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkolerasi secara linier 
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negatif. Semakin tinggi hasil yang diungkapkan, dibutuhkan risiko yang 

semakin besar untuk dihadapi. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius agar 

hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan 

hasil pada saat risiko menurun.  

Manajemen risiko diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan, 

memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang 

jauh lebih tinggi ; risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap 

dan solusi yang sesuai terhadap risiko, mengurangi kesalahan fatal, dan 

menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan 

dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola 

risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.  

(Ferry N. Idroes,Manajemen Risiko Perbankan,2011:6) 

Selama dua dekade terakhir ini kegagalan dalam melakukan 

manajemen risiko telah banyak memakan korban pada industri keuangan. 

Kegagalan manajemen risiko pada gilirannya menimbulkan kerugian sebagai 

konsekuensi langsung atau tidak langsung dari adanya kejadian/ aktivitas 

yang menimbulkan risiko (risk event). Kerugian bisa secara finansial maupun 

non finansial.  

Kasus yang terjadi pada 15 september 2008 pada lembaga Lehman 

Brothers mengalami kerugian sebesar 3.900 juta USD akibat tidak dapat 

membendung masalah kredit macetnya. Bank yang telah berdiri sejak tahun 

1850 mengajukan kebangkrutan untuk melindungi aktiva dan maksimalisasi 

nilai perusahaan. (Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan,2011:7) 
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Bank Mandiri Tbk sebagai salah satu dari bank terbesar dengan total 

aset yang dimiliki mencapai Rp 493 triliun dan meraih banyak penghargaan 

sejak tahun 2007 yang menjadikan saya tertarik untuk menganalisis sejauh 

mana tingkat kesehatan Bank Mandiri Tbk dari sisi profil risiko apakah 

tingkat kesehatannya sesuai dengan banyaknya prestasi yang diraih dan 

menjadi bank terbesar. Dari latar belakang di atas maka fokus utama 

penelitian ini adalah sejauh mana profil risiko dalam  metode RGEC dapat 

digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan suatu bank, 

khususnya pada PT. Bank Mandiri, Tbk. 

Penilaian kesehatan bank meliputi 4 kriteria yaitu sehat, cukup sehat, 

kurang sehat dan tidak sehat. Dari total 134 bank yang ada di Indonesia 120 

bank bank yang beroperasi per Mei 2013 saat ini. PT Bank Mandiri Tbk 

masih menjadi bank terbesar dengan total asset Rp 493 triliun dan PT Bank 

Mandiri Tbk sebagai bank terbaik di kelompok bank umum dengan aset di 

atas Rp 100 triliun versi Majalah Investor (Majalah Investor, 2013). 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Mandiri, Tbk 

Periode 2011-2013”. 

B. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: ”Bagaimana kondisi kesehatan PT. 

Bank Mandiri, Tbk dilihat dari profil risikonya?.” 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah didalam penelitian ini adalah untuk menghindari 

melebarnya permasalahan dan ketidak jelasan agar penelitian terfokus dan 

tidak melebar, maka penelitian ini hanya membahas profil risiko sebagai 

salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan PT. Bank Mandiri, Tbk  periode 

2011 sampai 2013. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian disini 

untuk mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Mandiri, Tbk dilihat dari  

profil risiko. 

2. Kegunaan Penelitian 

a.  Bagi perbankan 

Sebagai salah satu bahan untuk mengevaluasi kembali tingkat 

kesehatan bank mandiri dan sebagai salah satu informasi untuk 

melakukan aktivitas bisnis yang memberikan peluang lebih tinggi, 

risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi 

sesuai terhadap risiko untuk mengurangi kemungkinan kesalahan fatal. 

b. Bagi nasabah bank 

Sebagai bahan informasi mengenai bank yang mempunyai 

profitabilitas tinggi dan mampu dalam menutupi penurunan aktivanya 

sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk berinvestasi. 
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c. Bagi Pemerintah 

Penilaian tingkat kesehatan bank dapat merupakan alat kontrol 

yang jelas dan terukur, sehingga memudahkan pemerintah dalam 

menetapkan kebijakan strategis dibidang moneter. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai tambahan referensi khususnya bagi mereka yang ingin 

memperdalam pengetahuan dan mengevaluasi tingkat kesehatan pada 

PT. Bank Mandiri Tbk periode selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


