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 Bank memiliki fungsi utama sebagai financial intermediary. Maka dari itu 

Bank dituntut untuk menjaga kinerjanya agar dapat memperoleh kepercayaan 

dari masyarakat. Untuk memperoleh kepercayaan secara optimal bank dituntut 

untuk memelihara kesehatannya. Seiring berjalannya waktu, metode dalam 

penilaian tingkat kesehatan bank terus berkembang. Pada tahun 2011 hingga 

sekarang bank dinilai dengan metode RBBR atau yang sering dikenal dengan 

RGEC yaitu (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital). 

Indikator variabel dalam penelitian ini ialah NPL, LDR, GCG, ROA, ROE, NIM, 

BOPO, dan CAR, Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2016 ditinjau dari aspek Risk Profile, Good Corporate Governance, 

Earning, Capital, dan RGEC. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengambilan sampel 

menggunakan cara Purposive Sampling. Sampel yang diproleh dari Purposive 

Sampling adalah sebanyak 25 (Jumlah Sampel) Bank Umum dari 43 (Jumlah 

Populasi) bank umum  yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. Jenis data yang 

digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif. sumber data yang diperlukan 

adalah data sekunder dengan mengumpulkan data laporan keuangan tahunan 

dan laporan Good Corporate Governance pada periode 2012-2016.  

 Hasil penelitian pada bank umum yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dengan menggunakan metode RGEC periode 2012-2016, menunjukkan 

bahwa rata-rata tingkat kesehatan bank umum menduduki peringkat 2 dengan 

predikat SEHAT. Hal tersebut ditunjukkan pada faktor profil risiko bank umum 

atas risiko kredit (NPL) dengan nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 2,26% 

(peringkat 2) dan risiko likuiditas (LDR) dengan nilai rata-rata secara 

keseluruhan sebesar 85% (peringkat 3). Faktor gcg yang diperoleh dari hasil self 

assesment yaitu diperoleh rata-rata peringkat GCG berada pada peringkat 2. 

Faktor earning pada bank umum yang dianalisis dengan menggunakan ROA yang 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,11% (peringkat 2), ROE yang memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 14,84% (peringkat 3), NIM yang memperoleh nilai rata-

rata sebesar 5,75% (peringkat 1), dan BOPO yang memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 81,26% (peringkat 1). Faktor capital (CAR) yang memperoleh nilai rata-

rata sebesar 17,89% (peringkat 1).  
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