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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia Perbankan merupakan salah satu tonggak perekonomian yang 

memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan sektor 

perekonomian suatu Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat 

strategis bagi masyarakat karena fungsi-fungsinya yang sangat dibutuhkan bagi 

pihak yang kelebihan dana maupun pihak yang kekurangan dana. Perbankan 

adalah lembaga yang memiliki peran intermediasi atau perantara bagi pihak yang 

kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Secara tidak langsung lembaga 

perbankan membantu perputaran uang yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat 

menjalankan peran pentingnya tersebut maka dibutuhkan kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja bank. Salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat adalah dengan menjaga tingkat kesehatan bank. 

Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari laporan keuangan bank tersebut. 

Dalam laporan keuangan dapat dihitung rasio-rasio keuangan yang menjadi dasar 

penilaian tingkat kesehatan bank antara lain rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan 

rasio solvabilitas. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik, dengan kata lain bank yang sehat adalah bank yang 

mampu menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan 

fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta 

dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan segala kebijakannya 
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terutama kebijakan moneter (Permana, 2012). Penilaian tingkat kesehatan bank 

juga dapat dilihat sebagai penilaian atas kemampuan suatu bank untuk melakukan 

kegiatan operasional bank dan mampu memenuhi semua kewajiban sesuai dengan 

peraturan perbankan dengan baik. Bank yang memiliki tingkat kesehatan yang 

buruk berarti terdapat masalah di dalamnya. Tingkat kesehatan yang buruk tentu 

saja akan menurunkan kinerja dari perbankan yang secara otomatis juga akan 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Apabila bank tidak 

dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya di kemudian hari maka 

akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup bank dimulai dari hilangnya 

kepercayaan masyarakat yang menyebabkan masyarakat menarik kembali asetnya 

yang ada di dalam bank hingga tutupnya bank apabila keadaannya semakin buruk. 

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan 

kondisi perekonomian di Indonesia menjadi terpuruk khususnya bagi industri 

perbankan di Indonesia. Krisis ini membawa pengaruh dan dampak yang sangat 

buruk bagi nilai tukar, bursa saham, dan harga aset lainnya di Indonesia. Jatuhnya 

nilai tukar Rupiah terhadp USD menyebabkan bank yang memiliki pinjaman 

dalam mata uang asing mengalami kerugian. Bahkan banyak nasabah yang secara 

besar-besaran melakukan penarikan terhadap asetnya hingga menyebabkan bank 

kehilangan likuiditasnya. Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya bank-bank 

yang tutup termasuk 16 Bank Umum di Indonesia dan menyebabkan sektor 

perekonomian Indonesia menjadi lumpuh pada saat itu.  

Permasalahan perekonomian Indonesia tidak berhenti sampai disitu, krisis 

keuangan global kembali terjadi pada tahun 2008. Kehancuran Lehman Brothers 

atau bangkrutnya bank investasi asal Amerika Serikat menyebabkan kekacauan di 
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pasar keuangan global, termasuk juga perbankan di Indonesia. Bank Century 

dinyatakan gagal karena lemahnya sistem pengendalian internal bank akibat 

adanya krisis global. Tidak tercukupinya rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan salah satu kegagalan Bank Century yang juga merupakan masalah 

perbankan yang belum terselesaikan. Permasalahan tersbeut muncul tidak hanya 

dikarenakan masalah financial tetapi juga kurangnya manajemen risiko 

perusahaan. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan Bank Indonesia 

sebagai lembaga tertinggi perbankan di Indonesia adalah meningkatkan kinerja 

perbankan di Indonesia dengan pengawasan yang lebih baik serta melakukan 

prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia juga membentuk Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan sistem pengaturan 

dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam sektor keuangan khususnya 

sistem penilaian kesehatan bank. 

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator, salah 

satunya adalah dengan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan 

menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada aset, laba, dan dividen selama 

beberapa tahun terakhir (Brigham & Houston, 2014). Berdasarkan laporan 

keuangan tersebut, dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang dapat dijadikan 

dasar penilaian kesehatan bank. Rasio-rasio keuangan meliputi Rasio Likuiditas, 

Rasio Rentabilitas, Rasio Solvabilitas. Tujuan dari pengukuran rasio tersebut 

dilakukan adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan return 

atau pengembalian dan menghindari risiko yang mungkin akan muncul. Selain itu 

dengan menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu indikator penilaian, 
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maka dapat diketahui keadaan serta perkembangan finansial suatu perusahaan 

serta hasil-hasil yang telah dicapai di beberapa periode. 

Pada tanggal 12 April 2004, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan 

No.6/10/PBI/2004 yang berisi tentang panduan dalam menilai kesehatan bank. 

Peraturan tersebut menggunakan analisis CAMELS (Capital, Asset Quality, 

Management, Earning, Liquidity and Sensivity to market risk) dalam menilai 

tingkat kesehatan bank. Namun, sesuai  dengan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.13/24/DPNP pada tanggal 25 Oktober 2011 terdapat sistem penilaian 

kesehatan bank selain CAMELS yaitu sistem penilaian yang berdasarkan 

pendekatan risiko (Risk-Based Bank Rating atau RBBR) yang terdiri dari Aspek 

Risiko (Risk), Aspek Good Corporate Governance (GCG), Aspek Rentabilitas 

(Earnings) dan Aspek Permodalan (Capital).  

Peraturan Bank Indonesia No.13/24/PBI/2011 menyatakan bahwa sistem 

penilaian analisis kesehatan bank dirubah dari CAMELS menjadi RGEC (Risk 

Profile, Good Corporate, Governance, Earnings, and Capital), RGEC sendiri 

diterapkan dalam pendekatan RBBR. Alasan utama mengapa pendekatan 

CAMELS perlu dilakukan penyesuaian dan disarankan untuk menggunakan 

pendekatan terbaru yaitu RBBR adalah karena faktor-faktor analisis kesehatan 

bank dalam CAMELS belum terhubung satu sama lain sehingga belum 

memberikan gambaran utuh tentang bagaimana pengelolaan bank hingga 

menghasilkan ukuran kesehatan bank itu sendiri.  Selain itu CAMELS juga belum 

memperhitungkan kinerja masa depan serta perbandingan bank  dengan bank 

sejenis (peer analysis). 
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Adanya pengalaman krisis keuangan global, berdampak pada perlunya 

peningkatan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan Good Corporate 

Governance (GCG) pada suatu lembaga bank. Tujuan dari penerapan ini adalah 

agar bank mampu mengindentifikasi masalah atau risiko lebih dini dan mampu 

mengantisipasinya dengan cepat. Aspek Risiko menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 

mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko 

pada 8 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko 

likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko stratejik, dan risiko reputasi. 

Pada peraturan lama yaitu CAMELS terdapat beberapa aspek risiko antara lain 

pada kualitas aset, likuiditas, dan sensitivity to market. Pada peraturan baru yaitu 

RBBR (RGEC) , ketiga aspek tersebut dijadikan satu. Risiko kredit pada metode 

RBBR (RGEC) dapat diukur dengan menekankan pada kualitas aset 

menggunakan rasio NPL pada CAMELS dan juga risiko Likuiditas yang diukur 

dengan rasio LDR. Sedangkan aspek risiko lain seperti risiko operasional, risiko 

hukum, risiko kepatuhan, risiko stratejik, dan risiko reputasi tidak ada perbedaan 

dari metode lama yaitu CAMELS, dimana kelima risiko tersebut diukur dengan 

cara kualitatif. Dengan demikian, peneliti hanya mengambil dua aspek risiko saja 

yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. 

Aspek Risk (Risiko) yang pertama adalah Risiko Likuiditas. Risiko 

Likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 

untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan oleh bank dengan dana yang 

diterima bank.Namun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 formula perhitungan rasio LDR akan 

ditambahkan dengan komponen surat berharga yang diterbitkan bank, sehingga 
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rasio LDR diganti menjadi rasio LFR (Loan to Funding Ratio). Alasan 

penambahan komponen tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang dilakukan melalui pertumbuhan kredit perbankan maka perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap kebijakan GWM (Giro Wajib Minimum). Pada penelitian 

ini penulis menggunakan kedua rasio yaitu LDR dan LFR guna membandingkan 

dan meperlihatkan perubahan komposisi dana pihak ketiga dan hasilnya terhadap 

likuiditas bank.  

Aspek Risiko yang kedua adalah risiko kredit yang dapat diukur dengan 

menggunakan rasio Non Perform Loan (NPL) untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dibandingan dengan total 

kredit yang diberikan bank. Fungsinya adalah untuk mengetahui besarnya kredit 

bermasalah yang terdapat dalam bank. Bank dengan rasio NPL yang besar akan 

memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, 

sehingga berpotensi mengalami kerugian bank. 

Aspek Good Corporate Governance(GCG) merupakan aspek penilaian 

tingkat kesehatan bank yang dapat menunjukkan kesehatan bank secara kualitatif. 

Penerapan GCG dalam jangka panjang mempunyai revelansi terhadap kinerja 

perusahaan karena GCG merupakan landasan bagi proses penyelenggaraaan 

perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tindakan maupun pekerjaannya 

kepada publik dan perusahaan. Penerapan GCG dapat mencerminkan kondisi 

internal suatu bank. Bank yang sehat memiliki internal yang kuat dan terarah 

sesuai dengan visi dan misi bank guna mencapai tujuan dan menghindari perilaku 

negatif yang dapat merugikan pihak eksternal dan bank itu sendiri. Aspek GCG 

berguna untuk mengukur manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 
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yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu Governance Structureyang 

mencakup mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dan 

Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, Governance 

Processyang mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank dan Governance 

Outcomes yang mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, 

laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.  

Aspek Earnings dalam mengukur kesehatan suatu bank tidak mengalami 

banyak perubahan dari metode CAMELS ke RBBR. Hanya saja perhitungan 

BOPO (Beban Operasional dibagi dengan Pendapatan Operasional) tidak lagi 

digunakan dalam metode RBBR. Perhitungan Earnings diganti dengan parameter 

atau indikator pendapatan bunga bersih dibandingkan dengan aktiva produktifnya. 

Aspek Capital dalam mengukur kesehatan suatu bank mengalami 

perubahan dari metode CAMELS ke RBBR. Hal ini dikarenakan terdapat 

beberapa perubahan regulasi yang merubah parameter atau indikator penilaian. 

Salah satunya adalah perubahan regulasi dari Basel I menjadi Basel II. Hal ini 

berdampak pada perhitungan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dimana 

pada metode CAMELS yang masih menggunakan Basel I, nilai minimum CAR 

adalah sebesar 8% dan perhitungan ATMR hanya menggunakan risiko kredit dan 

risiko pasar saja. Namun pada metode RBBR dimana regulasi Basel II sudah 

digunakan, nilai minimum CAR adalah sebesar 12% dan terdapat tambahan risiko 

operasional dalam perhitungan ATMR. 

Di Indonesia, bank terbagi menjadi beberapa jenis seperti yang diatur dalam 

UU No 10 Tahun 1998. Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan menjadi Bank 
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Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan dari kedua jenis bank 

tersebut hanya terletak pada layanan jasa dalam lalu lintas pembayarandimana 

Bank Umum memberikan jasa tersebut dan Bank Perkreditan Rakyat tidak. 

Berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan menjadi milik Pemerintah, 

Koperasi, Asing, Swasta Nasional, dan Campuran. Contoh bank milik Pemerintah 

adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) dimana akte pendirian dan modalnya 

sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah.  

Selain milik pemerintah pusat, terdapat pula bank milik pemerintah daerah 

seperti Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, 

Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.Contoh bank milik 

koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) dimana kepemilikan 

sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank milik 

Asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh 

sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik Asing antara 

lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of 

Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank. Contoh 

bank milik Swasta Nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank 

Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank 

Niaga, dan Bank Universal dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta 

nasional sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank 

Campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura 

Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank dimana 
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saham dari bank tersebut dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional dan 

secara mayoritas sahamnya dipegang oleh Warga Negara Indonesia. 

Berdasarkan statusnya, bank dibedakan menjadi dua yaitu Bank Devisa dan 

Bank Non Devisa. Perbedaan dari kedua bank tersebut terletak pada izin transaksi 

ke luar negeri dimana Bank Devisa dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri 

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya 

transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran 

L/C sedangkan Bank Non Devisa tidak.  

Berdasarkan operasionalnya, bank dibedakan menjadi Bank Konvensional 

dan Bank Syariah. Bank Konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara 

menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan 

maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan 

tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya 

ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sedangkan bank Syariah 

tidak melaksanakan sistem bunga, bagi bank syariah penentuan harga atau 

pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil. 

Salah satu jenis bank yang unik yang memiliki peran sangat penting di 

Indonesia adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) merupakan bank umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 

Pemerintah Provinsi di berbagai daerah di Indonesia. Undang-Undang No.13 

tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan 

bahwa BPD bekerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan 

menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di 
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daerah, menghimpun dana, serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah 

disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan. Peran dan kontribusi dari BPD 

tidak hanya berpengaruh untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah 

masing-masing saja, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan perekonomian 

Indonesia secara makro. Bank Pembangunan Daerah (BPD) dipandang berpotensi 

mampu menjadi 5 besar kekuatan perbankan di Indonesia. Dilihat dari tinjauan 

Bank Pembangunan Daerah tahun 2014 oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dilansir 

pada website resmi OJK di Jakarta tanggal 22 Mei 2015terdapat beberapa 

informasi mengenai BPD antara lain : 

1) Pada tabel 1.1 di bawah ini dapat dilihat bahwa total aset BPD sampai 

dengan Desember 2014 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 

sebesar 13.01%, berada di bawah industri. Pertumbuhan ini ditopang oleh 

meningkatnya DPK (Dana Pihak Ketiga) secara signifikan sebesar 16.77% 

yang utamanya masih bersumber dari penempatan dana pemerintah daerah. 

Selain itu pertumbuan kredit juga meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 

13.95%. 

Tabel 1.1 
Overview Pertumbuhan Usaha BPD 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder (Statistik Perbankan Indonesia, ojk.go.id), 2014 
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2) Pada tabel 1.2 di bawah ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 kinerja 

keuangan BPD tumbuh diatas industri, namun pada tahun 2013 hampir 

seluruh parameter kinerja keuangan BPD tumbuh jauh dibawah industri. 

Tahun 2014, pertumbuhan aset, DPK, dan kredit kembali diatas industri. 

Meskipun dari sisi rasio CAR BPD tergolong tinggi, namun dari sisi normal 

permodalan BPD masih relatif rendah untuk mendukung usaha BPD. 

Tabel 1.2 
Pertumbuhan Usaha dan Pangsa Pasar BPD Dibandingkan Dengan 

Industri 
 

 

 

Sumber : Data Sekunder (Statistik Perbankan Indonesia, ojk.go.id), 2014 

3) Pada tabel 1.3 di bawah ini dapat dilihat bahwa share BPD dibanding 

industri, baik dari sisi total aset, kredit, dan DPK masih relatif rendah 

(<10%) dan relatif stagnan sepanjang tiga tahun terakhir. Hal ini 

mengindikasikan masih rendahnya daya saing BPD secara relatif terhadap 

kinerja bank umum lainnya dalam industri. 

Tabel 1.3 
Pertumbuhan Usaha, Pangsa Pasar, dan Daya Saing BPD 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder (Statistik Perbankan Indonesia, ojk.go.id), 2014 
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Mengingat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sangat penting 

dan data Statistik Perbankan Indonesia yang masih fluktatif dan belum maksimal 

untuk kinerja BPD maka perlu dilakukan adanya penelitian mengenai tingkat 

kesehatan Bank Pembangunan Daerah yang berpengaruh terhadap kinerja BPD itu 

sendiri. 

Salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terlebih dahulu 

melakukan IPO (Initial Public Offering)adalah Bank Jatim. PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) didirikan dengan nama PT 

Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan 

akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. 

Tugas utama Bank Jatim adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi 

daerah Jawa Timur melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor 

usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. 

Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan 

jasa-jasa perbankan lainnya. IPO (Initial Public Offering)atau penawaran umum 

perdana yang artinya sebuah perusahaan melaksanakan penjualan saham untuk 

pertama kali kepada masyarakat atau investor. 

Dengan melakukan IPO maka perusahaan akan terdaftar di Bursa Efek dan 

dapat melakukan jual beli saham di Bursa, secara otomatis perusahaan akan 

menjadi Go Publicatau perusahaan terbuka (Tbk). Bank Jatim melakukan IPO 

tepatnya pada tanggal 12 Juli 2012 dengan kode emiten BJTM dimana Bank Jatim 

menawarkan 20% saham ke publik dengan harga saham perdana sebesar Rp.430 

per lembar saham. Dengan terdaftarnya Bank Jatim di Bursa Efek makasetiap saat 

publik dapat memperoleh data pergerakan nilai perusahaan. Setiap peningkatan 
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kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak 

terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai 

perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank Jatim harus mampu 

menunjukkan kinerja yang baik dan peningkatannya setiap tahun untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dan menarik investor. 

Gambar 1.1 
Laporan Profil Risiko Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank 

Jatim)  Sebelum dan Sesudah Penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan Tahun 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder (www.bankjatim.co.id), 2014 
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Gambar 1.2 
Rekap Rasio Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank 

Jatim) Tahun 2012 - 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder (www.bankjatim.co.id), 2016 

Dasar penggunakan objek penelitian ini selain yang sudah dijelaskan diatas 

adalahpada gambar 1.1 tentang laporan profil risiko Bank Jatim pada tahun 2015 

dimana sebelum dan setelah dilakukan penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan 

dapat dilihat rata-rata penilaian profil risiko Bank Jatim berada pada posisi fair 

yang artinya dari sisi profil risiko kesehatan Bank Jatim masih belum cukup baik. 

Selain itu dapat dilihat dari gambar 1.2 rekapan rasio keuangan Bank Jatim tahun 

2012-2016 bahwa beberapa rasio yang seharusnya meningkat untuk kinerja yang 

lebih baik seperti rasio CAR, ROA, NIM mengalami penurunan pada tahun 2015, 

sedangkan rasio NPL yang seharusnya menurun untuk kineja yang lebih baik 

mengalami kenaikan di tahun 2015 dan 2016. 

     Berdasarkan permasalahan dan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur (Bank Jatim) di atas, maka peneliti tertarik menjadikan Bank Jatim 
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sebagai objek penelitian yang berfokus pada periode tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2016 setelah melakukan IPO (Initial Public Offering) dengan fakta yang 

ada menunjukkan bahwa kesehatan Bank Jatim dilihat dari beberapa faktor masih 

belum maksimal. Penulis ingin mengetahui faktor apa yang menyebabkan kinerja 

Bank Jatim mengalami penurunan pada tahun 2015 dan faktor penyebab 

perbedaan tingkat kesehatan Bank Jatim selama 4 tahun terakhir setelah Bank 

Jatim. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk melakukan 

penelitian dengan judulANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE RISK BASED BANK RATING 

(Studi Kasus Pada PT. Bank Jatim Tbk). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

Bagaimana tingkat kesehatan Bank Jatim dengan menggunakan metode Risk 

Based Bank Rating? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

oleh peneliti adalah : 

Mengetahui tingkat kesehatan Bank Jatimdengan menggunakan metode Risk-

Based Bank Rating. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan khususnya Ilmu Manajemen bidang konsentrasi Manajemen 

Keuangan terutama mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dengan 

metode risk based bank rating. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya : 

a) Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian diharapkan mampu menambah 

pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan ilmu mengenai kesehatan 

suatu bank dengan menggunakan metode RBBR (Risk Based Bank 

Rating). 

b) Bagi pihak bank hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi dan 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berguna untuk 

perbaikan serta kemajuan bank di kemudian hari. 

c) Agar hasil penelitian dapat menjadi referensi oleh peneliti lain sebagai 

bahan untuk penelitian yang lebih lanjut. 

 

 

 


