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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kondisi perbankan di dunia telah mengalami banyak perubahan dari 

waktu ke waktu dengan mengikuti alur perkembangan ekonomi global, baik 

semakin naik atau semakin turun kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga 

dengan kondisi perbankan yang ada di Indonesia, mulai dari krisis moneter yang 

menimpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 dan telah merusak sendi-sendi 

sektor perbankan di Indonesia dan pada saat itu nilai tukar rupiah menurun drastis 

dan banyak sekali bank yang membutuhkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

(BLBI) (Sumantri & Jurnali, 2010). 

Untuk dapat mengantisipasi agar tidak terulangnya kondisi tersebut, 

Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap lembaga perbankan wajib dalam 

melakukan penerapan penilaian sendiri (Self Assessment) terhadap tingkat 

kesehatan sendiri sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang dituangkan dalam 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP (Direktorat Penelitan dan 

Pengaturan Perbankan) pada tahun 2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum. Dalam penilaian terhadap Tingkat kesehatan bank, dapat dinilai 

dengan menggunakan beberapa indikator dan salah satu indikator yang paling 

utama adalah dengan menganalisa laporan keuangan bank tersebut. 

Dengan menganalisa laporan keuangan pada setiap lembaga perbankan, 

telah terbukti dapat menilai bagaimana kondisi kesehatan suatu lembaga 

perbankan dengan menggunakan indikator pada laporan keuangan berupa rasio 

keuangan atau rasio tingkat kesehatan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.   
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Rasio–rasio yang dijadikan sebagai tolak ukur dari kesehatan suatu bank adalah 

Capital, Asset Quality, Management, Earnings dan Liquidity atau sering disebut 

dengan CAMEL (PBI/6/2004). 

Berdasarkan tolak ukur ini, dapat mengkategorikan tingkat kesehatan 

dalam 2 tingkat predikat yaitu “Sehat” dan “Tidak Sehat”. Dengan tingkatan ini, 

kita dapat mengetahui dengan jelas apakah suatu bank sedang mengalami 

Financial Distress  atau tidak dan bisa segera mengantisipasi agar tidak terjadi 

kebangkrutan bank.  

Menurut Martin et al. (1995), kesulitan dana dalam menutupi kewajiban 

perusahaan atau kesulitan dalam likuiditas yang diawali dari tahap yang ringan 

sampai dengan tahap yang lebih berat yang dicerminkan dalam hutang yang jauh 

lebih besar jika dibandingkan dengan total aset yang ada, maka hal ini merupakan 

tanda dari suatu kondisi financial distress, dimana tahap ini juga dianggap sebagai 

suatu tahap perusahaan menuju kebangkrutan. 

Pendeteksian awal oleh manajemen dari bank itu sendiri sangatlah 

penting dimana hal ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dari bank 

tersebut. Perlunya kesadaran yang sangat tinggi dari manajemen, bagaimana cara 

untuk mengelola perusahaan mereka agar tidak terjadi Financial Distress dan 

bagaimana cara penanganan yang tepat jika kondisi keuangan perusahaan sedang 

mengalami kesulitan. 

Berdasarkan penelitian empiris yang ada di Indonesia, yang dikemukakan 

oleh Almilia dan Herdinigtyas (2005) bahwa dengan analisis terhadap rasio 

CAMEL memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kondisi suatu bank 

apakah dalam kondisi bermasalah atau tidak. 
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Perlu adanya suatu model penentuan kepailitan yang akan terjadi dalam 

perusahaan perbankan dengan cara Early Warning System yang dapat dengan 

tepat memprediksi kondisi financial distress suatu perbankan sebelum kepailitan 

melanda perbankan tersebut dengan melakukan analisa terhadap rasio permodalan 

atau capital ratios dan efisiensi dari rasio tersebut (Okezie, 2011). 

Dalam penelitian Al-Khatib dan Al-Horani (2012) mengemukakan 

bahwa analisa terhadap rasio keuangan dalam suatu perbankan sangatlah penting, 

darii hasil penelitian yang telahi dilakukan, terbukti bahwa analisa terhadap rasio 

keuangan mampu memprediksi kondisi keuangan bank tersebut apakah dalam 

kesulitan keuangan atau tidak. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat dua rasio 

yang mampu menentukan financial distress yaitu ROA (Returni Oni Assetsi) dan 

ROE (Returni Oni Equityi). 

Menurut Adi (2014) terdapat beberapa rasio keuangan yang mampu 

menunjukkan Financial Distress suatu bank yaitu Returni Oni Asset (iROAi), 

Returni Oni Equity (iROEi) dan Neti Interesti Margini (iNIMi). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap kondisi keuangan perbankan apakah dalam kondisi financial distress 

atau tidak, maka akan dilakukan penelitian dengan tema “Analisis Pengaruh 

Rasio CAMEL terhadap Kondisi Financial Distress Bank Umum di 

Indonesia (2012-2016)”. 
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1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka permasalahan dari 

penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Cash Ratio (CR), Loan 

to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Return On Assets (ROA), 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Equity 

(ROE) dan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) terhadap kondisi 

financial distress perbankan. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari perhitungan rasio-rasio keuangan yang ada dalam 

laporan tingkat kesehatan perbankan terhadap kondisi financial distress suatu 

perbankan. Rasio-rasio keuangan tersebut diantaranya adalah CAR (Capital 

Adequacy Ratio), KAP (Kualitas Aktiva Produktif), CR (Cash Ratio), LDR (Loan 

to Deposit Ratio), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return On Assets), BOPO 

(Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional), ROE (Return On Equity), dan 

PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

1. Bagi Manajemen 

Penelitian ini diharapkan agar bisa membantu manajemen dalam 

melakukan pendeteksian lebih awal terhadap permasalahan yang akan 

terjadi dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan bank. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan informasi yang berkaitan 

dengan kinerja keuangan perbankan dan dapat mengambil langkah-

langkah serta kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya  financial 

distress ataupun kebangkrutan bank. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi pada investor 

dan melakukan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. 

4. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa sebagai 

bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Pada bagian sistematika pembahasan ini memiliki tujuan untuk 

memberikan uraian secara umum terhadap isi dan pembahasan dari setiap bab 

Suriyani, Analisis Pengaruh Rasio CAMEL terhadap Kondisi Financial Distress pada Bank Umum di Indonesia (2012-2016) 
UIB Repository©2018



6 

 

 Universitas Internasional Batam 

yang terdapat dalam penyusunan penelitian ini. Secara keseluruhan, sistematika 

pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian dari penyusunan penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran teoritis 

dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai variabel yang digunakan 

serta definisinya, penentuan populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data serta metode analisi data. 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, 

analisis data, interpretasi hasil dan memberikan hipotesis atas hasil 

yang diuji. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil 

penyusunan metodologi penelitian, keterbatasan dalam penelitian, 

dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk menunjang penelitian 

selanjutnya. 
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