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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bank pada sistem keuangan memegang peranan penting sebagai 

lembaga intermediasi. Peran ini merupakan peran yang paling penting 

diantara peran lainnya karena berhubungan langsung dengan kegiatan utama 

bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan 

menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Peran 

inilah yang dilaksanakan oleh bank dalam rangka memperlancar lalu lintas 

pembayaran dan pelayanan jasa. Bank sebagai badan usaha akan selalu 

berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang 

dijalankannya. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kewajiban untuk 

menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan 

kesempatan kerja. Bank sebagai lembaga keuangan dimaksudkan agar para 

pelaku bank lebih profesional dalam mengelola dana dari dan ke masyarakat.  

Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya 

mengandalkan kepercayaan masyarakat. Bank juga sebagai tempat 

kepercayaan nasabah untuk mengelola dananya. Bank harus membuat 

masyarakat mau menyimpan uangnya di bank sehingga perbankan perlu 

memberikan tanggapan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan 

kepada penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, 

pelayanan atau balas jasa lainnya. Balas jasa yang diberikan semakin tinggi, 
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maka akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Pihak 

perbankan harus memberikan berbagai tanggapan dan kepercayaan sehingga 

masyarakat berminat untuk menanamkan dananya di bank. Kondisi  tersebut 

menunjukkan adanya peranan penting bank mengelola dana masyarakat 

dengan mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga kesehatan bank 

perlu dipelihara. 

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan semua 

fungsinya dengan baik. Bank yang dapat menjaga dan memelihara 

kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat 

membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh 

pemerintah dalam melaksanankan berbagai kebijakannya. Bank perlu dinilai 

kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang 

tidak sehat, bukan hanya membahayakan perbankan saja, akan tetapi pihak 

pihak lain. Bank yang dalam keadaan sehat, maka perlu dipertahankan 

kesehatannya. 

Penilaian kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi penilaian. 

Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank dalam kondisi yang 

sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Metode untuk 

mengukur kesehatan bank salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 

13/1/PBI/2011 yang dalam penilaiannya menggunakan metode RGEC (Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital). Bank Indonesia 

melalui RGEC, menginginkan bank mampu meneliti permasalahan secara 

lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat 
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serta menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen 

resiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. 

PT. Bank Bukopin Tbk. adalah salah satu bank swasta di Indonesia 

yang terus melakukan evaluasi dan perbaikan terutama di bidang pelayanan, 

pengembangan produk, fungsi pemasaran serta pengembangan jaringan 

kantor. Evaluasi dan perbaikan tujuannya agar PT. Bank Bukopin Tbk 

mampu mewujudkan visi sebagai bank yang terpercaya dalam pelayanan jasa 

keuangan. Fungsi, posisi dan peranan PT. Bank Bukopin Tbk. ditengah 

tengah masyarakat yang strategis, maka kepentingan akan pengukuran tingkat 

kesehatannya menjadi begitu penting agar dimasa yang akan datang PT. Bank 

Bukopin Tbk. lebih dapat diterima masyarakat dan tetap dipercaya oleh 

kalangan pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan keuangan bisnisnya. 

Tabel 1: Laba Bersih dan Ekuitas PT. Bank Bukopin Tbk. 2011-2013 

Tahun Laba Bersih 

(Dalam Jutaan Rp) 

Ekuitas 

(Dalam Jutaan Rp) 

ROE 

(%) 

2011 741.478 4.374.094 16,9% 

2012 834.719 4.996.742 16,7% 

2013 934.622 6.213.369 15% 

Sumber : Annual Report PT. Bank Bukopin Tbk Tahun 2011-2013 

Tabel 1 menunjukkan rasio ROE pada tahun 2012 mengalami 

penurunan sebesar 0,2%. Tahun 2013 mengalami penurunan lagi sebesar 

1,7%. Hal ini menunjukkan rasio ROE pada Bank Bukopin selama 2 tahun 

mengalami penurunan dan akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Secara 

teori, menurunnya rasio ROE berarti terjadi penurunan laba bersih dari 

perusahaan yang bersangkutan, tetapi kondisi diatas tidak seperti yang terjadi 
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pada PT. Bank Bukopin Tbk. pada tahun 2012-2013 yang menunjukkan laba 

bersih selama dua tahun mengalami peningkatan, tetapi rasio ROE 

mengalami penurunan.  

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian 

ekuitas pemegang saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas dari ekuitas. Peningkatan laba bersih bank yang terus meningkat 

setiap tahunnya seharusnya berpengaruh positif terhadap peningkatan rasio 

ROE. Dengan demikian, semakin rendah rasio ROE menunjukkan bank tidak 

efisien dalam mengelola modal sendiri dalam menghasilkan laba. Kondisi 

tersebut memberikan ide bagi peneliti untuk mengetahui lebih detail dan pasti 

mengenai kesehatan Bank Bukopin melalui analisis metode RGEC (Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earning. Capital). 

Penilaian tingkat kesehatan perusahaan sangat penting dilakukan untuk 

menentukan kebijakan-kebijakan guna mampertahankan kelangsungan 

operasional perusahaan dalam menghadapi persaingan sesama jenis usaha, 

maka penulis mengambil penelitian dengan judul “Analisis Tingkat 

Kesehatan PT. Bank Bukopin Tbk. Tahun 2011-2013”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah 

yaitu bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Bukopin Tbk. tahun 2011-2013? 
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C. Batasan Masalah  

Mengingat luasnya permasalahan yang ada berkaitan dalam proposal 

penelitian ini, peneliti berusaha untuk memudahkan pembahasan agar lebih 

terarah dan hanya tertuju pada pokok bahasan pada penelitian ini. Analisis 

dalam penelitian ini digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank 

menggunakan metode RGEC yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

tahun 2011. 

 

D. Tujuan & Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui 

dan menganalisis tingkat kesehatan PT. Bank Bukopin Tbk. tahun 2011-

2013 dengan menggunakan metode RGEC yang meliputi risk profile, 

good corporate governance, earning, capital. 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :  

a. Bagi PT. Bank Bukopin Tbk.  

Sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian tingkat kesehatan 

bank, sehingga dapat menentukan kebijakan dalam meningkatkan 

kinerja, terutama dalam menjaga kesehatan bank khususnya PT. 

Bank Bukopin Tbk. 
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b. Bagi Nasabah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai keadaan suatu 

bank, sehingga dapat memilih bank yang dapat dipercaya untuk 

menyimpan dana atau menggunakan jasa perbankan lainnya. 

c. Bagi Debitur 

Sebagai informasi bagi pihak debitur mengenai tingkat 

kesehatan bank yang nantinya dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk meminjam dana 

pada bank. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi atau pengetahuan wawasan untuk 

melaksanakan penelitian selanjutnya. 

 


