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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan pada dasarnya merupakan instansi yang berfungsi untuk 

transaksi keuangan, dalam aktivitasnya perbankan yaitu sarana untuk 

menyimpan dan melakukan peminjaman dana yang dilakukan oleh masyarakat. 

Proses transaksi keuangan yang terjadi pihak perbankan selalu berupaya untuk 

memberikan jaminan kemudahan sehingga transaksi keuangan atau perbankan 

dapat lebih mudah dilakukan. Perbankan juga menyediakan berbagai fasilitas 

dan kemudahan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga transaksi 

dapat dilakukan lebih cepat dan mudah. 

Dalam proses menyimpan dana maka pihak bank memberikan fasilitas 

yaitu berupa bunga sehingga dana yang tersimpan dapat lebih berkembang. 

Selain itu masyarakat mendapatkan fasilitas peminjaman dana dari bank 

sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan keuangan serta tambahan modal 

untuk pengembangan usaha yang dilakukan. Berbagai fasilitas yang ditawarkan 

tersebut juga dilakukan oleh PT Bank Jatim Tbk. Sebagai upaya untuk 

pemenuhan kebutuhan keuangan bagi masyarakat Jawa Timur. 

PT Bank Jatim, Tbk. dulunya Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Timur. 

Bank ini awalnya dibentuk sebagai perseroan terbatas pada 17 Agustus 1961 di 

Surabaya namun kemudian dalam berubah status menjadi Badan Usaha Milik 
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Daerah (BUMD). Bank ini mengubah Struktur Permodalan/Kepemilikan 

dengan diizinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur 

kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.  

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank Jatim mencatatkan saham perdana di 

papan utama Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai emiten ke-13 dengan kode 

saham BJTM. Sebagai bank yang berkomitmen untuk menjadi bank yang sehat 

berkembang secara wajar dan memiliki  manajemen dan sumber daya manusia 

yang profesional, Bank JATIM mempunyai tujuan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan 

menengah dan memperoleh laba optimal. 

Bentuk riil yang telah dilakukan oleh PT Bank Jatim, Tbk. Yaitu 

dengan memberikan kredit usaha terutama untuk kelompok industri kecil dan 

menengah. Upaya PT Bank Jatim, Tbk. tersebut dapat diketahui dari besarnya 

jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat, dimana selama empat tahun 

terakhir jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat secara lengkap dapat 

disajikan pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Jumlah Kredit Pada PT Bank Jatim, Tbk. Tahun 2010-2013 

Tahun Jumlah Kredit Peningkatan 

2010 13.088.127 - 

2011 16.135.173 23,28% 

2012 18.300.663 13,42% 

2013 22.084.336 20,67% 

Sumber: PT Bank Jatim, Tbk. 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah 

kredit yang disalurkan oleh PT Bank Jatim, Tbk. kepada masyarakat. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa adanya peran serta dari bank sebagai upaya 
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peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana sebagian besar kredit yang 

diberikan merupakan kredit usaha. Peningkatan tersebut juga mengindikasikan 

bahwa PT Bank Jatim, Tbk. juga menjadi alternatif masyarakat di Jawa Timur 

dalam pemenuhan kebutuhan dana atau modal usaha yang akan digunakan, 

pertimbangan tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk memberikan 

penilaian tingkat kesehatan PT Bank Jatim, Tbk. 

Upaya untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai 

segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam 

kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank yang 

sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang sakit 

untuk segera mengobati penyakitnya. Bank Indonesia sebagai pengawas dan 

pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank 

tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan kegiatan 

operasinya. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank 

yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank 

yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan 

masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu 

kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah 

dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. 

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian 

secara keseluruhan. 
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Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh 

pemerintah melalui Bank Indonesia, kepada bank-bank diharuskan membuat 

laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh 

aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan 

dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank, dengan diketahui 

kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki 

kesehatannya. 

Peratuan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (Risk-

based Bank Rating).Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap 

Bank secara individual maupun konsolidasi Tahap-tahap penilaian bank pada 

RGEC boleh disebut model penilaian kesehatan bank yang sarat dengan 

manajemen risiko. Menurut BI dalam PBI tersebut, Manajemen Bank perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam 

menilai Tingkat Kesehatan Bank: Berorientasi Risiko, Proporsionalitas, 

Materialitas dan Signifikansi, serta Komprehensif dan Terstruktur. 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengambil 

judul penelitian: “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat 

Risiko Pada PT Bank Jatim Tbk. ” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang dapat diangkat dalam proposal ini adalah ”Bagaimana tingkat kesehatan 

PT Bank Jatim Tbk dilihat dari tingkat risiko tahun 2011-2013?” 

 

C. Batasan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian di atas dan agar penelitian ini lebih fokus dan tidak 

melebar, maka penelitian ini hanya meneliti tingkat kesehatan periode 2011-

2013 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tingkat kesehatan perbankan dilihat dari tingkat risiko 

tahun 2011-2013. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen PT Bank Jatim Tbk 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan wacana tentang 

kesehatan bank Jatim periode 2011-2013 berdasarkan tingkat kesehatan 

bank jatim yang telah diteliti. 

b. Bagi Nasabah PT Bank Jatim Tbk 

Bagi nasabah hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengindari 

risiko perbankan, dimana dampak yang terjadi dapat secara langsung 
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maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasikan, yang 

dapat menimbulkan risk loss terhadap kelangsungan PT Bank Jatim 

Tbk. 

c. Bagi Pemerintah Propinsi Jawa Timur 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait dengan 

perkembangan yang telah dicapai oleh PT Bank Jatim Tbk sebagai 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menambah wacana dan 

ilmu pengetahuan serta dapat mengetahui seberapa besar risiko yang 

dialami pada bank jatim pada periode tertentu 

 

 

 

 

 


