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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Beberapa kurun waktu belakangan industri perbankan mengalami 

perkembangan yang pesat. Bank telah dianggap sebagai penggerak roda 

perekonomian suatu negara. Dikarenakan fungsi bank adalah sebagai lembaga 

keuangan yang sangat penting, misalnya dalam penciptaan uang, mendukung 

kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpunan dana simpanan, mendukung 

kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang-barang dan surat-surat 

berharga, dan pemberian jasa-jasa lainnya (Rahardja, 2004). 

Untuk memperkuat perbankan di Indonesia, maka dibuatlah Undang-

Undangi Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1992 tentang perbankan. Sektor perbankan yang mempunyai posisi 

strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran 

merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian 

perkembangan ekonomi. Sehubungan dengan itu, diperlukan juga 

penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya 

mencakup upaya kesehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan 

sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya kesehatan perbankan nasional 

menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan 

masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat 

membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat 

berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. 
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Untuk mempertahankan suatu sistem keuangan, sebuah bank harus dapat 

berkompetisi dengan bank-bank kompetitor dan lembaga penyedia jasa 

keuangan lainnya yang memberikan layanan jasa keuangan. Suatu bank 

dikatakan berhasil memenangkan kompetisi bisnisnya jika ia mampu 

memberikan jasa layanan keuangan bank lebih baik daripada kompetitornya, 

sekaligus mampu mengadaptasikan diri dengan setiap perubahan lingkungan 

(Hadad, et.al 2004: 3). Untuk mengantisipasi adanya kesulitan keuangan pada 

bank, perlu dikembangkan suatu sistem yang dapat memberikan peringatan dini 

adanya masalah dalam keuangan yang akan mengancam kelangsungan 

operasional bank. Jika potensi kebangkrutan terdeteksi dini maka akan 

memungkinkan pihak manajemen bank memberikan penanganan korektif 

sehingga dapat memulihkan kondisi keuangan bank dari krisis. 

Saat ini perbankan Indonesia dalam praktiknya memiliki beberapa jenis 

perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Terdapat 

beberapa perbedaan jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan 

Nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 

tahun 1967. Namun kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan yang 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu 

sama lainnya. 

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta 

kepemilikannya. Dari segi fungsi, perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya 

kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah 
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operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan 

sahamnya (Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 2008). 

Dilihat dari segi kepemilikannya adalah siapa saja yang memiliki bank 

tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham 

yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Jenis bank yang dilihat dari segi 

kepemilikannya antara lain adalah Bank milik swasta nasional dan Bank milik 

asing. 

Dengan memanfaatkan longgarnya aturan pemerintah terhadap masuknya 

bank asing ke Indonesia dan cara Bank Indonesia menilai keuntungan bank-bank 

nasional terbilang tinggi di antara negara Asia Tenggara lainnya membuat bank-

bank asing tertarik untuk membuka cabang bank di Indonesia. Dikarenakan 

fungsi bank asing sama seperti bank-bank swasta nasional, maka hal ini akan 

menciptakan kompetisi antar bank, terutama Bank Umum Swasta Nasional 

(BUSN) Devisa yang dapat melakukan transaksi dengan luar negeri atau 

berkaitan dengan valas. Menghadapi persaingan yang ketat, menjaga atau 

bahkan meningkatkan kinerja perusahaan merupakan suatu tuntutan untuk dapat 

bertahan di industri perbankan. Berdasarkan latar belakang diatas maka 

penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan dan Financial Distress pada 

Bank Asing dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini, yaitu: 
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1. Bagaimana kinerja keuangan pada bank asing dan bank umum swasta 

nasional devisa di Indonesia? 

2. Bagaimana financial distress pada bank asing dan bank umum swasta 

nasional devisa di Indonesia? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini, perlu dibatasi masalah atau ruang lingkup 

penelitian agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari 

tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data 

dan informasi yang diperlukan. Ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya berfokus pada bank asing dan bank umum swasta nasional 

devisa di Indonesia periode 2012-2016. 

2. Penelitian ini menggunakan analisis CAEL (CAR, KAP, ROA, BOPO, dan 

LDR) dan Altman Z-Score. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada bank asing dan bank umum swasta 

nasional devisa di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui financial distress pada bank asing dan bank umum swasta 

nasional devisa di Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut : 
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1. Bagi perusahaan perbankan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan acuan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan dan 

bisa menganalisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi 

potensi kebangkrutan pada perusahaan. 

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengambilan 

kebijaksanaan yang berhubungan dengan kelangsungan usaha bank. 

3. Bagi peneliti lain

Dapat dipergunakan sebagai dasar atau referensi bagi peneliti yang lain 

untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan 

yang sama.
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