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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sektor perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang 

berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara.  Menurut 

Arby (2013) tujuan perbankan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, 

dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan 

menyalur dana yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat. Masyarakat 

percaya dengan menyimpan uang pada perbankan memiliki tingkat keamanan 

yang terjamin, serta kepercayaan pada bank dalam memenuhi kewajibannya. 

Penilaian kinerja perbankan perlu dilakukan agar perbankan tetap baik dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Laporan kesehatan bank sangat penting bagi pihak yang terkait yaitu 

manajemen perbankan, investor, pemerintah, dan masyarakat pengguna jasa 

bank. Manajemen memerlukan laporan kesehatan bank untuk mengetahui 

kinerja dan bahan evaluasi tujuan yang dicapai serta untuk menetapkan 

rencana dimasa yang akan datang, bagi investor laporan kesehatan bank 

penting untuk menjamin keamanan atas dana yang ditanamkan dan mendapat 

pengembalian yang tinggi, bagi pemerintah yaitu untuk menentukan sikap 

dan untuk mengambil keputusan untuk penetapan pajak, sedangkan bagi 
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masyarakat laporan keuangan digunakan untuk transparansi laporan keuangan 

bank.  

Menyadari arti penting kesehatan suatu bank bagi pembentukan 

kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-

hatian (prudential banking) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia 

merasa perlu untuk menetapkan peraturan tentang kesehatan bank (Nuritomo, 

edisi 5: 2014). Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kesehatan keuangan perbankan sangat penting untuk dijaga, agar tidak 

merugikan masyarakat dan investor yang berhubungan dengan perbankan. 

Bank indonesia telah menetapkan peraturan kesehatan perbankan 

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

adalah CAMELS yaitu Capital (modal), Asset quality (kualitas aset), 

Management (manajemen), Earnings (Rentabilitas), Liquidity (likuiditas), 

Sensitivity to market risk (sensitivitas terhadap risiko pasar), (Nuritomo, edisi 

5: 2014).  

Metode analisis kesehatan bank pada tahun 2011 dirubah menjadi 

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 pada 5 Januari 2011 telah 

ditetapkan tentang penilaian tingkat kesehatan bank yaitu  RGEC. RGEC 

adalah Profil resiko (risk profile),  (Good Corporate Governance), 

Rentabilitas (Earnings), Permodalan (Capital). (Arbi 2013-258). Risiko 

dalam RGEC mencakup 8 (delapan) jenis Risiko yaitu: 1. Risiko Kredit, 2. 

Risiko Pasar, 3. Risiko Operasional, 4. Risiko Likuiditas, 5. Risiko Hukum, 

6.Risiko Stratejik, 7. Risiko Kepatuhan, , dan 8. Risiko Reputasi.  
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PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah salah satu bank milik Negara 

yang selalu berusaha menjaga kepercayaan nasabahnya dengan 

memperhatikan tingkat kesehatan bank. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

melaporkan hasil kegiatannya kedalam laporan keuangan tahunan, yang 

menjelaskan tentang kondisi perbankan dan kondisi keuangan saat ini. Seperti 

yang ditunjukkan oleh tabel 1.1 meliputi Total Aset dan Laba Bersih PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2012-2014: 

Tabel 1.1 

Total Aset dan Laba Bersih PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Tahun 

Total Aset 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Laba Bersih 

(Dalam Jutaan 

Rupiah) 

2012 635.618.708 16.043.618 

2013 733.099.762 18.829.934 

2014 757.039.212 19.428.328 

  Sumber: laporan keuangan PT. Bank Mandiri Tbk 

Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk mengalami peningkatan dalam total aset dan laba bersih dari 

tahun 2012 sampai 2014. Peningkatan tersebut merupakan salah satu 

informasi bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menunjukkan 

perkembangan dalam usahanya.  

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada saat ini tengah melaksanakan 

tahap transformasi lanjutan tahun 2010-2014, dimana Bank Mandiri telah 
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melakukan revitalisasi visi, yaitu "Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia 

yang Paling Dikagumi dan Selalu Progresif". Bank Mandiri juga berambisi 

untuk masuk dalam jajaran Top 5 Bank di ASEAN pada tahun 2014. 

(www.MandiriCorporateInfoProfilPerusahaan.com) 

Mewujutkan target atau visi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk penilaian 

tingkat kesehatan perbankan sangat penting dilakukan untuk menentukan 

strategi kegiatan usaha untuk  mempertahankan operasional perbankan dalam 

menghadapi persaingan usaha perbankan dan penilaian tingkat kesehatan 

perbankan diperlukan untuk menetapkan keputusan yang akan diambil. Dari 

latar belakang diatas maka penulis menetapkan judul penelitian yaitu 

“Analisis Tingkat Kesehatan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

diatas maka yang menjadi perumusan masalah pada peneliti ini adalah apakah 

tingkat Kesehatan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dikategori sehat atau tidak 

sehat? 

 

C. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang digunakan dalam pengukuran analisis tingkat 

Kesehatan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2012, 2013 dan 2014 

dengan menggunakan metode RGEC (Profil resiko (risk profile), (Good 

Corporate Governance), Rentabilitas (Earnings), Permodalan (Capital)). 
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D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan memahami kesehatan keuangan PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2012, 2013 dan 2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat atau yang diharapkan dari adanya penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Hasil analisis tingkat kesehatan Bank diharapkan sebagai alat 

pertimbangan untuk meminimalisir resiko serta untuk mengambil 

keputusan manajemen bagi perkembangan perbankan dimasa yang akan 

datang. 

2. Bagi Nasabah 

Dari hasil analisis yang dilakukan, maka nasabah dapat memprediksi atau 

dapat mengambil keputusan yang terbaik saat melakukan investasi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya sebagai pengetahuan dan referensi, untuk 

mengetahui bagaimana analisis kinerja keuangan dan tingkat kesehatan 

pada bank-bank lain dimasa yang akan datang. 

 

 


