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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau biasa dikenal dengan BTN adalah 

sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa perbankan. Bank ini 

merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang pertama kali didirikan 

pada tahun 1987. Saat itu bank ini masih bernama Postspaar Bank yang terletak di 

Batavia. Selanjutnya Jepang membekukan kegiatan bank tersebut dan mengganti nama 

menjadi Chokin Kyoku. Pemerintah Indonesia mengambil alih dan mengubah namanya 

kembali menjadi Bank Tabungan Pos sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 

Tahun 1950. Beberapa tahun berselang tepatnya pada tahun 1963, bank ini kembali 

berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara atau biasa dikenal dengan BTN. 

Di Indonesia, peran bank masih dianggap sebagai penopang perekonomian bagi 

kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam dunia perbankan, kinerja keuangan 

atau dengan kata lain tingkat kesehatan bank itu dianggap penting, sebagaimana 

peraturan di bawah ini: 

Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 

1998 tentang Perbankan dalam Olga Maulana Wijanarko (2015), antara lain 

menetapkan ; 

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 

2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan. 

3. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 
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dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan 

kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dicapai atau sesuatu prestasi 

yang diperlihatkan oleh perusahaan (Hapsari, Nurul Marta 2014). Kinerja 

keuangan perusahaan menurut Classyane, dkk., (2011) dalam Hapsari, Nurul 

Marta (2014) adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan 

yang dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. 

Memajukan perekonomian negara, perbankan mempunyai peranan yang 

sangat penting. Hal ini karena bank mempunyai fungsi utama untuk menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan produk-produk lainnya .Secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya 

dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga 

dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsiintermediasi, 

dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh 

pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan 

moneter. Krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir memberi 

pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan 

yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat 

menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap 

sistem keuangan secara keseluruhan Perbankan harus selalu dinilai kesehatannya 

agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan 
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hanya membahayakan perbankan itu saja, akan tetapi pihak lain. Untuk menilai 

suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi penilaian, ini bertujuan 

untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat,  sehat, 

cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam menilai kesehatan bank dan salah satunya adalah Peraturan 

Bank yang dalam penilaiannya menggunakan pendekatan RGEC (Risk Profile, 

Good Corporate Governance, Earnings, Capital). 

Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai bidang 

kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan 

meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Sama 

seperti halnya manusia yang harus selalu menjaga kesehatannya, perbankan juga 

harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para 

nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, 

akan tetapi pihak lain. Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan karena 

bank mengelola dana dari maasyarakat yang dipercayakan kepada bank. 

Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat 

dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap 

dipercaya oleh nasabahnya. Kinerja bank yang berjalan dengan baik akan dapat 

menyokong pertumbuhan bisnis karena peran bank disini adalah sebagai penyedia 

dana investasi dan modal kerja bagi unit-unit bisnis dalam melaksanakan fungsi 

produksi. Kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan menggunakan beberapa 

indikator penilaian. Kondisi perbankan di Indonesia semakin membaik meski 

tekanan krisis keuangan global semakin terasa. Hal tersebut terlihat dari 

berkurangnya keketatan likuiditas perbankan dan tumbuhnya total kredit 
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perbankan yang macet atau tidak lancar. Penilaian tingkat kesehatan bank dapat 

dilakukan dengan melakukan analisis-analisis rasio dari laporan keuangan. 

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas 

UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank 

dilakukan oleh Bank Indonesia. UU tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa: 

a) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai ndengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, 

solvabilitas & aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan 

wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.  

b) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah 

dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara 

yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada bank. 

c) Bank wajib menyampaikan kepada BI segala keterangan dan penjelasan 

mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BI. 

d) Bank atas permintaan BI, wajib memberikan kesempatan bagi 

pemeriksaanbuku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib 

memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh 

kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang 

dilaporkan oleh bank yang bersangkutan  

e) Bank Indonesia melakukan pemeriksaaan terhadap bank, baik secara 

berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan, BI dapat menugaskan 

akuntan publikuntuk dan atas nama bank Indonesia melaksanakan 

pemeriksaan terhadap bank. 
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f) Bank wajib menyampaikan kkca, perhitungan laba rugi tahunan dan 

penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk 

yang ditetapkan oleh BI. Neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu 

dan bentuk yang ditetapkan.  

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, makarumusan 

masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PT BANK BTN 

ditinjau dari Risk Profile pada tahun 2013-2016 ? 

2. Bagaimana Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PT BANK 

BTNditinjau dari Good Coorporate Governance pada tahun 2013-2016 ? 

3. Bagaimana Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PT BANK BTN 

ditinjau dari Earning pada tahun 2013-2016 ? 

4. Bagaimana Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PT BANK BTN 

ditinjau dari Capital pada Tahun 2013-2016 ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PT Bank BTN 

ditinjau dari Risk Profile pada tahun 2013-2016. 

2. Mengetahui Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PT Bank BTN 

ditinjau dari Good Coorporate Governance pada tahun 2013-2016. 
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3. Mengetahui Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PT Bank BTN 

ditinjau dari Earning pada tahun 2013-2016. 

4. Mengetahui Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PT Bank BTN 

ditinjau dari Capital pada tahun 2013-2016. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat TeoritisPenelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi   

bagilmupengetahuan dan bisnis mengenai perbankan khususnya mengenaifaktor–

faktor dalam menganalisis tingkat kesehatan bank. Manfaat Praktis . 

a. Bagi BTN Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi 

tambahanbagi pihak bank sehingga manajemen bank dapat 

meningkatkankinerjanya dan dapat menetapkan strategi bisnis yang baik 

dalammenghadapi krisis keuangan global dan juga persaingan dalamdunia 

bisnis perbankan. 

b. Bagi Masyarakat Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai tingkat kesehatan bank PT Bank BTN untuk 

periode 2013-2016. 

c. Bagi Penulis 

1) Penelitian ini dapat dijadikan media bagi penulis dalammenerapkan 

pengetahuan teoritis yang telah diperoleh selamamasa perkuliahan. 

2) Memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai PenilaianTingkat 

Kesehatan Bank. 

d. Bagi penelitian selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
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menambah referensiuntuk penelitian selanjutnya secara luas dan 

mendalam yangberkaitan dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 

 

1.4 Sistematika Penulissan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang berisi urian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAR TEORI 

Merupakan bab yang berisi uraian secara ringkas teori-teori yang 

menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. Bab ini mencakup 

teori tentang bank, laporan keuangan, pengertian dan jenis-jenis rasio 

perbankan, pengertian kesehatan bank, ruang lingkap analisis RGEC, 

kerangka pikir, dan hipotesis. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Merupakan bab yang bersis penjelasan secara rinci mengenai semua unsur 

metode dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data metode pengumpulan data, identifikasi variabel 

penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis, dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 
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Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 


