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      BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Prospek Usaha dan Upaya Masa Depan Saat ini menunjukkan 

perekonomian global sedang dihadapkan pada berbagai kendala dan ketidak 

pastian yang antara lain tercermin dari lambatnya pertumbuhan ekonomi Negara-

negara maju, termasuk dampak kebijakan ekonomi pemerintahan baru Amerika 

Serikat, serta masih berlangsungnya konflik geopolitik di Timur Tengah. 

Dinamika perekonomian global tersebut berpengaruh terhadap perekonomian 

nasional diantaranya terbatasnya belanja investasi pemerintah untuk mendorong 

laju pertumbuhan ekonomi. Namun demikian dengan berbagai paket kebijakan 

ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah dan terjaganya stabilitas ekonomi 

makro antara lain inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang relatif stabil dapat 

mempengaruhi perkembangan pereknomian di Jawa Timur. 

Perekonomian jawa timur yang dinamis cenderung tumbuh diatas 

perekonomian nasional. Potensi perekonomian tersebut di dukung dengan 

kondisi demografi yang relatif meningkat, geliat usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM)  yang perkembangannya signifikan (progresif). Keberadaan 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem  
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mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak 

mungkin dilakukan oleh bank swasta.  

Ditengah kondisi perekonomian tersebut, industri perbankan nasional masih dapat 

mempertahankan kinerjanya dengan baik, tercermin dari indikator rasio permodalan Bank 

Umum yang berada dikisaran rata-rata 23% dan dinilai cukup memadai untuk menyerap 

potensi risiko bisnis, rasio NPL yang terjaga dibawah threshold 5%. Sejalan dengan industri 

perbankan nasional, Bank Jatim juga mampu memperbaiki kinerjanya, hal itu dibuktikan 

dengan pendapatan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada tahun 2016 sebesar 24,46%.  

 Kinerja Bank Jatim tahun buku 2017 menunjukan performa yang bagus dan tumbuh 

bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Year on Year/YoY). 

Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2017 (audited), aset Bank Jatim tercatat Rp.51,52 

triliun atau tumbuh 19,72% laba bersih Bank Jatim tercatat 1,16 triliun tumbuh 12,76% 

(YoY). Selama tahun 2017 Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Jatim tumbuh luar biasa dengan 

mencatatkan pertumbuhan 21,48% (YoY) sebesar Rp.39,84 triliun. Pertumbuhan dana pihak 

ketiga yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Bank 

Jatim meningkat. Selain itu pencapaian DPK tersebut diperkuat dengan CASA rasio Bank 

Jatim sebesar 69,89%, dimana selama lebih dari 14 tahun, CASA rasio Bank Jatim selalu 

menunjukkan diatas 65%. 
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Di tengah - tengah kondisi perekonomian global yang masih belum stabil di 2017, Bank 

Jatim masih mampu mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar Rp.31,75 triliun 

atau tumbuh 7,01% (YoY). Kredit di sektor konsumsi menjadi penyumbang tertinggi selama 

tahun 2017 yaitu sebesar Rp.22,29 triliun atau tumbuh 12,42% (YoY) Rasio keuangan Bank 

Jatim posisi Desember 2017 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, Return On Asset 

(ROA) 3,12%, terjadi efisiensi pada Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional 

(BOPO) dari 72,22% menjadi 68,63%. Tren kenaikan harga saham Bank Jatim (BJTM) juga 

menjadi perhatian masyarakat, mengingat selama tahun 2017 pertumbuhan harga saham 

BJTM mencapai 17,60% yang ditutup pada level Rp.710/lembar saham di penghujung tahun 

2017. Ditahun ini pula, BJTM membukukan harga saham tertinggi dalam sejarah sejak IPO 

di 2012 yaitu sebesar Rp. 840/ lembar saham di bulan April 2017.  

 Kinerja yang bagus di tahun 2017 juga tak luput dari strategi manajemen di 

tahun 2017 yang menambah 2 (dua) direktur baru, yaitu: Direktur Keuangan dan Direktur 

Manajemen Risiko. Dengan adanya penambahan 2 (dua) direksi tersebut, pembagian 

kerja menjadi lebih fokus. Direktur Keuangan diduduki oleh Ferdian Timur Satyagraha 

yang bertugas untuk mengintegrasikan manajemen keuangan, optimalisasi manajemen 

likuiditas dan suku bunga sehingga menghasilkan laba Optimal bagi Bank Jatim. Direktur 

Manajemen Risiko dijabat oleh Rizyana Mirda yang bertugas melakukan identifikasi, 

mengukur, memantau, dan memitigasi seluruh jenis risiko yang memadai dari seluruh 

aktivitas Bank, menyatukan enterprise risk  
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management, penanganan kredit bermasalah dan penyelesaian kredit 

extracomtable. Perbaikan Sumber Daya Manusia yang lebih baik juga menjadi prioritas 

utama Bank Jatim, hal tersebut dilakukan dengan mengangkat Direktur Kepatuhan dan 

Human Capital baru, Hadi Santoso menggantikan Eko Antono yang mengundurkan diri 

pada pertengahan tahun 2017.  

Setiap tahun, PT. Bank Jatim berusaha menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik 

dan optimal untuk mewujudkan visinya. Oleh karena itu, PT. Bank Jatim membuat laporan 

keuangan secara rutin dan selalu dilaporkan dan di publikasikan agar pihak OJK senantiasa 

melakukan pengawasan dan pengevaluasian untuk mencegah hal-hal yang merugikan 

masyarakat.  

Berikut data Bank Jatim tahun 2015-2017 terdapat pada grafik 1.1. 

 

Grafik 1.1. Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2015-2017 

Tahun Total Aset Laba Sebelum pajak Pendapatan Oprasional 

2015 42.803.631 1.261.253 328.158 

2016 43.032.950 1.452.128 349.751 

2017 51.518.681 1.636.941 371.186 

Sumber: Laporan Keuangan Bank Jatim 

Perkembangan rasio Non Performing Loan (NPL) Net, Loan to Funding Ratio (LFR), 

Return On Assets (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) PT. Bank Jatim tahun 2015-2017 terdapat pada tabel 1.2 
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Tabel 1.2. Data rasio NPL Net, LFR, ROA, BOPO, CAR 

Rasio Tahun Rata-Rata 

 Tahun 2015 2016 2017   

NPL Net 1,10% 0,65% 0,46% 0,74% 

LFR 82,92% 90,48% 79,69% 84,36% 

ROA 2,67% 2,98% 3,12% 2,92% 

BOPO 76,11% 72,22% 68,63% 72,32% 

CAR 21,22% 23,88% 24,65% 23,25% 

Sumber: Laporan Keuangan Bank Jatim 

Secara keseluruhan dilihat dari grafik pencapaian kinerja keuangan dan tabel rasio Non 

Performing Loan (NPL) Net, Loan to Funding Ratio (LFR), Return On Assets (ROA), Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) diatas 

pada tahun 2015,2016 maupun tahun 2017 mengalami fluktuasi. Ketidakstabilan tersebut 

membuat bank sangat waspada. Sedangkan pihak manajemen dituntut agar dapat 

mempertahankan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan menilai tingkat kesehatan 

bank. Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema mengenai penilaian kesehatan bank  
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dengan judul  “Analisis Kesehatan PT. Bank Jatim  Dengan Metode RGEC Pada 

Tahun 2015 - 2017”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka 

rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimana Tingkat kesehatan PT Bank Jatim 

berdasarkan metode RGEC Tahun 2015-2017 ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditetapkan tujuan penelitian yang 

dilakukan adalah Untuk Mengukur Tingkat kesehatan PT Bank Jatim berdaarkan 

metode RGEC Tahun 2015-2017. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau bahan untuk 

menambah wawasan serta pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

 Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berkontribusi sebagai bahan referensi, 

evaluasi dan pertimbangan untuk PT. Bank Jatim. 
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D. Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini dibatasi hanya menganalisis kesehatan PT. Bank Jatim 

menggunakan metode Risk Profile hanya menggunakan (resiko kredit dan resiko 

Liquiditas, Good Corporate Governance, Earnings, Capital (RGEC) dengan 

menghitung rasio-rasio penilaian dalam indikator risk profile yakni Non Performing 

Loan (NPL) Net dan Loan to Funding Ratio (LFR) ) karena resiko yang lain tidak bisa 

di dapatkan dalam data sekunder atau laporan akhir Bank Jatim, indikator GCG yakni 

11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, indikator earnings yakni Return On 

Assets (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan indikator 

capital yakni Capital Adequacy Ratio (CAR) dihitung dari laporan keuangan publikasi 

di web Bank Jatim berupa laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan informasi 

lainnya pada tahun 2015-2017 dan laporan penilaian penerapan tata kelola Bank Jatim 

pada tahun 2015-2017. 
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