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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian seringkali menjadi suatu permasalahan yang muncul dalam

kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Karena

perekonomian menjadi suatu hal yang paling penting dalam sebuah kehidupan.

Namun, hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan-permasalahannya. Seperti

hal nya permasalahan yang paling mendasar yaitu tingkat kemiskinan,

minimnya pendapatan yang diperoleh masyarakat. hal ini terjadi dikarenakan

kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia yang menyebabkan masyarakat

malas untuk bekerja dan memilih menjadi pengangguran.

Setiap masyarakat menanggapi dan mengatasi masalah-masalah ekonomi

tersebut dengan cara yang berbeda-beda, antara lain dengan berhutang kepada

bank, rentenir, ataupun tindakan kriminal seperti mencuri, merampok dll.

Berhutang kepada Bank seringkali menjadi jalan pintas masyarakat kalangan

menegah dalam mencukupi kebutuhan yang ada. Kehidupan masyarakat

sekarang tidak bisa terlepas dari peran Bank. Bagi masyarakat Bank

merupakan jalan satu-satunya yang bisa membantu permasalahan keuangan

dengan mudah.

Bank di Indonesia tidak hanya mempunyai fungsi sebagai wadah untuk

menyimpan harta melainkan bank juga berevolusi sebagai wadah dalam
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penyediaan modal bagi kalangan tertentu  yaitu dengan sistem pengkreditan.

Dimana sistem pengkreditan ini di maksutkan untuk mempermudah

masyarakat dalam mencari modal, tidak lagi dengan sistem terdahulu  yang

dianggap sulit dan rumit. Namun sistem pengkreditan yang dibuat oleh

kebanyakan bank pengkreditan tidak semerta-merta sebagai bantuan yang

bersifat Cuma-Cuma, Bank mencoba mencari laba lewat sistem pengkreditan

ini yaitu dengan cara memberikan bunga dalam pengembalian modal.

Seiring dengan krisis yang sedang menimpa Indonesia sejak pertengahan

tahun 2015 yang diakibatkan dari gejolak ekonomi yang dibawa oleh amerika

membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia dimulai dengan

melemahnya nilai rupiah yang membawa kehancuran pondasi-pondasi

ekonomi dan juga termasuk pada sektor perbankan. Dampak negatif yang akan

diperoleh jika Rupiah semakin melemah adalah kenaikan suku bunga sehingga

menyebabkan kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat, tingginya suku

bunga akan berperngaruh kepada pertumbuhan kredit dimana mengakibatkan

banyak bank yang dilanda kelumpuhan karena kesulitan nasabah dalam

membayar kredit dalam tempo yang telah ditentukan sehingga

mengakibatkannya kredit macet. Bank Indonesia (BI) mewaspadai beberapa

sektor yang dinilai berpotensi memiliki tingkat kredit macet (NPL).

Menurut gubernur BI Agus martowardojo kewaspadaan itu muncul setelah

bank sentral melihat adanya kenaikan data NPL per mei 2015. NPL perbankan

pada bulan ini tercatat sebesar 2,6%, naik 0,1% dibandingkan bulan

sebelumnya yang dilevel 2,5%. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan
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oleh setiap bank, karena akan sangat mengganggu kondisi keuangan bank dan

citra yang dimiliki Bank itu sendiri karena secara umum, masyarakat menilai

kondisi suatu bank dari NPLnya. Semakin besar jumlah kredit macet pada bank

atau BPR, menandakan semakin buruknya kinerja yang telah diterapkan.

Sebagai dampaknya, masyarakat akan memberikan penilaian yang buruk pula.

Lambat laun kepercayaan masyarakat akan berkurang dan bukan tidak

mungkin nasabah akan melakukan penarikan besar-besaran terhadap

simpanannya di BPR.

Sektor perbankan sangat berperan penting dalam meningkatkan

perekonomian suatu negara. Dengan semakin ketatnya persaingan antar

perbankan di Indonesia, bank dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar

bisa bersaing dengan bank-bank lainya. Salah satu kebijakan untuk mengetahui

kinerja bank adalah dengan cara menilai kinerja keuangan untuk mengetauhi

kesehatan bank. Dimana kesehatan ini sangat penting dalam kinerja

operasional suatu perbankan dan tentunya tingkat kesehatatan ini akan

menunjukkan kualitas bank melalui perhitungan rasio keuangannya. Karena

pada hakikatnya kesehatan bank merupakan prioritas utama perbankan untuk

terus mendapatkan loyalitas dari berbagai nasabah.

Pengertian kesehatan bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor :

6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan

penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau

kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset,

manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar.
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Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian

kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang

didasarkan atas meterialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta

pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan

perekonomian nasional.

Kesehatan bank dapat dihitung dengan berbagai metode namun pada

penelitian ini hanya menggunakan metode Analisis RGEC yang terdiri dari

Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance (GCG), Faktor

Earnings (Rentabilitas) dan Capital (permodalan). sehubungan dengan

diadakannya penelitian ini dimaksudkan untuk mencari tahu akan faktor apa

saja yang dapat mempengaruhi kesehatan suatu bank yaitu lebih tepatnya

adalah bank perkreditan rakyat delta yang berada di batu malang, penilaian

kesehatan Bank akan berguna dalam menerapkan GCG dan untuk menghadapi

risiko dimasa yang akan datang (PBI No. 131/PBI/2011)

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat kesehatan Bank bila diukur dengan menggunakan

metode RGEC pada PT. Bank pengkreitan Rakyat Delta Malang Cabang Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengukur tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan metode

RGEC pada PT. Bank pengkreditan Rakyat Delta Malang Cabang Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut adapun manfaat penelitian ini

adalah sebagai berikut :
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1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan terhadap Bank Pengkreditan

Rakyat Delta Malang Cabang Batu dalam mengambil keputusan mengenai

kesehatan keuangan bank untuk menunjang pengambilan kebijakan dan

kemajuan dimasa yang akan datang.

2. Bagi pembaca

Agar pembaca mengerti bagaimana cara mengukur tingkat kesehatan bank

dengan menggunakan analisis RGEC dan sebagai tolak ukur pembaca dalam

mengambil penelitian yang sama.


