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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

     Sejak diluncurkannya Paket Oktober 1988 (Pakto 88), terjadilah 

liberalisasi di dunia Perbankan Indonesia. Usaha pemerintah dalam meningkatkan 

persaingan industri perbankan dengan memberi kesempatan mendirikan bank baru 

dan kemudahan izin bank devisa, menjadikan jumlah bank meningkat menjadi dua 

kali lipat. Kesempatan mendirikan bank baru dimanfaatkan oleh pihak swasta dan 

asing. 

                Melihat perkembangan yang kurang sehat ini maka pihak Bank 

Indonesia memandang perlu mengeluarkan Paket Pebruari 1991 yang berisikan 

ketentuan pengawasan dan pembinaan bank menuju profesionalisme perbankan 

dengan penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking). Paket Pebruari 

1991 ini sedikit banyak telah menurunkan tingkat ekspansi pihak perbankan, dan 

cenderung melakukan konsolidasi berkenaan dengan ditetapkannya persyaratan 

tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak, 

baik pemilik, pengelola atau masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank 

Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. 

     Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan 

kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan 

perkembangan suatu  bank yaitu : permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen, rentabilitas dan likuiditas. 
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 Melalui sistem penilaian “Camel Rating System” yang merupakan akronim dari 

Capital Adequacy Ratio, Assets Quality, Management of Risk, Earning dan 

Liquidity. 

    Setiap bank harus mencapai jumlah angka-angka yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sehingga dengan diketahuinya perkembangan 

usaha pada tiap periodenya melalui data finansial yang telah diolah dengan alat 

analisis kesehatan bank dan berdasarkan indikator  kesehatan Bank Perkreditan 

Rakyat yang telah ditetapkan  oleh Bank Indonesia, maka dapatlah diketahui 

tingkat kesehatan dari BPR tersebut. Dalam kategori SEHAT, CUKUP SEHAT, 

KURANG SEHAT dan TIDAK SEHAT, sehingga BPR tersebut akan dapat 

menentukan langkah-langkah strategi dalam melanjutkan usahanya. 

 
1.2 Perumusan Masalah  

    Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di muka, maka yang 

menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah kesehatan bank pada BPR Jember Lestari periode tahun 2005 

sampai dengan 2007 berdasarkan SK.DIR.BI.No.30/12/ KEP/DIR dan SE.BI. 

No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 2001 dari aspek permodalan, kualitas aktiva 

produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.  

 
1.3 Tujuan Penelitian 

    Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut :  
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1. Untuk mengetahui kategori kesehatan sesuai SK.DIR.BI.No.30/12/KEP/DIR 

dan SE.BI.No.30/3/UPPB tanggal 30 April 2001 dari aspek CAMEL pada BPR 

JEMBER LESTARI periode tahun 2005, 2006, 2007 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi pihak bank sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijaksanaan usaha di masa yang akan datang. 

b. Bagi peneliti untuk merealisasikan penerapan ilmu yang telah didapat selama 

kuliah. 

c. Bagi pihak lain diharapkan penelitian mampu memberi informasi pihak yang 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

    Penulisan Skripsi ini  disusun secara sistematis dengan maksud agar 

diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang objek pengamatan. 

Uraian dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi :  

BAB  I : PENDAHULUAN  

    Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan  skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

    Bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang akan dijadikan 

rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian berisi tentang 

landasan teori, kerangka pemikiran yang menggambarkan  bagaimana 

alur hubungan variabel yang akan diteliti dan hipotesis penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

    Bab ini secara garis besar diuraikan mengenai metode yang akan 

digunakan untuk penelitian ini yang meliputi rancangan penelitian, 

batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan 

sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis 

data yang digunakan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

       Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan gambaran umum 

perusahaan xxxxxxxxxxx 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

       Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran xxxxxxxxx 

 

 

 

 




