
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat dikenal oleh 

masyarakat dan bukan hal baru lagi bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan bank 

memiliki peran penting dalam tata kehidupan masyarakat baik secara jangka 

pendek maupun secara jangka panjang. Pada umumnya bank memiliki fungsi 

utama sebagai Financial Intermediary. 

Financial intermediary merupakan bank yang berfungsi sebagai wadah bagi 

masyarakat yang memiliki dana untuk menghimpun dana dan disalurkan kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, 

maka bank dituntut untuk menjaga kinerja dan kesehatannya agar dapat 

memperoleh kepercayaan dari masyarakat.  

Kepercayaan masyarakat sempat menyurut terhadap perbankan paska 

terjadinya krisis moneter tahun 1997-1998 yang diawali dengan merosotnya nilai 

tukar rupiah dan kredit macet di perbankan nasional yang mencapai 7,7% per 

April 1997, besarnya jumlah kredit macet membuat perbankan nasional 

mengalami kesulitan likuiditas. Pada tanggal 1 November 1997 diputuskan 

terdapat 16 bank yang menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, hal tersebut 

memicu penarikan dana secara besar-besaran. Tidak berhenti disitu permasalahan 

kembali terjadi pada tahun 2008 – 2009 paska krisis keuangan global dimana ada 

dua bank yang bermasalah ketika itu, bank tersebut antara lain Bank Century dan 
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Bank IFI. Sehingga memicu kembali penarikan dana secara besar-besaran. 

(Kontan.co.id)  

Dua kali terjadinya krisis membuat pemerintah enggan mengeluarkan dana 

untuk menyelamatkan sektor perbankan. Pemerintah melakukan upaya 

penyelamatan tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

sebagaimana yang dicantumkan dalam UU Pencegahan dan Penanganan Krisis 

Sistem Keuangan (UU PPKSK), dalam UU PPKSK yang di sah kan 17 Maret 

2016 memiliki delapan fokus utama, beberapa diantaranya yaitu memperkuat 

fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan khususnya bank berdampak 

sistemik dan adanya penguatan prinsip bail in dalam menyelesaikan masalah bank 

berdampak sistemik, bail in merupakan penanganan permasalahan bank yang 

berdampak sistemik dengan menggunakan sumber daya bank itu sendiri.  

Pada triwulan-1 2018 komite stabilitas sistem keuangan mengumumkan 

jumlah bank berdampak sistemik ada 15 bank, namun menurut Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) industri perbankan cukup kuat meskipun tekanan keluarannya 

arus modal asing semakin kencang. Pelemahan rupiah sepanjang Januari hingga 

Maret 2018 tidak berdampak signifikan ke kredit maupun permodalan bank. 

(Alinea.id)  

Berdasarkan catatan OJK, kondisi perbankan berada pada kondisi yang relatif 

baik pada triwulan-1 2018. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio 

kecukupan modal (CAR) perbankan per Maret 2018 mencapai 22,67%. 

Pertumbuhan kredit meningkat dari kisaran 8,22% secara tahunan per Februari 

2018 menjadi 8,54 per Maret 2018. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) 
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berada di level 2,75% per Maret 2018 menurun dibandingkan per Februari 2018 

yang berada di level 2,88%. Namun dana pihak ketiga (DPK) turun dari 8,44% 

per Februari 2018 menjadi 7,66% per Maret 2018. (Tribunnews.com) 

Turunnya biaya pencadangan akan berdampak positif bagi laba bersih industri 

perbankan, menurut sekuritas milik negara memperkirakan laba bersih perbankan 

sepanjang tahun 2018 akan tumbuh sekitar 14% hingga 15% (okezone.com). 

Sementara itu berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis oleh 

OJK rasio profitabilitas industri perbankan (ROA) per Maret 2018 tercatat sebesar 

2,55% (kontan.co.id). Tumbuhnya ROA di dukung oleh perbaikan efisisensi yaitu 

rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang turun ke 

level 78,76% per Maret 2018 (bisnis.com). Sementara itu margin bunga bersih 

(NIM) per Maret 2018 masih berada di atas 5% yaitu berada di kisaran 5,07% 

(detik.com).  

Pertumbuhan perbankan nasional yang terus membaik membuat regulator 

yakin bahwa perbankan pada tahun 2018 dapat mendukung pemerintah dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 

dan terus mempertahankan kondisi perbankan yang lebih baik maka perbankan 

harus selalu menjaga kesehatannya, karena dengan terjaganya kesehatan bank 

berarti menunjukkan kinerja perbankan yang baik pula. Kesehatan bank dapat 

diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional 

perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan 

baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. 

(Budisantoso dan Triandaru, 2011) 
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Pada tahun 2011 Bank Indonesia selaku pengaturan dan pengawasan 

perbankan menerbitkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat 

kesehatan bank umum dan Pada akhir 2013 Bank Indonesia resmi menyerahkan 

tugas pengaturan dan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/PJOK.03/2016 yang 

berisi tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan 

pendekatan yang komprehensif dan terstruktur yaitu Risk Based Bank Rating 

(RBBR). RBBR terdiri dari empat komponen yaitu profil risiko (Risk Profile), tata 

kelola yang baik (Good Corporate Governance), rentabilitas (Earning), dan 

permodalan (Capital), komponen ini sering dikenal dengan metode RGEC. 

Menurut Sunarti dalam Lasta (2014), tingkat kesehatan bank merupakan kondisi 

keuangan dan manajemen bank yang diukur melalui rasio-rasio hitung. 

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), komponen profil risiko ialah 

gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank. Bank perlu 

menyusun laporan profil risiko. Selain untuk kepentingan pelaporan pada bank 

indonesia, penyusunan profil risiko juga diperlukan sebagai bahan supervisi untuk 

mengendalikan risiko secara efektif.  

Komponen tata kelola yang baik (GCG) ialah penilaian terhadap manajemen 

bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada ketentuan Bank 

Indonesia mengenai good corporate governance bagi bank umum dengan 

memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Komponen rentabilitas 

meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan 

suistainability rentabilitas bank dengan mempertimbangkan aspek tingkat, tren, 
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struktur, dan stabilitas dengan memperhatikan kinerja peer grup serta manajemen 

rentabilitas bank. 

Komponen Permodalan ialah penilaian yang mencakup tingkat kecukupan 

permodalan termasuk yang dikaitkan dengan profil risiko bank dan pengelolaan 

permodalan. Agar memperkuat individu perbankan, pada akhir 2013 Bank 

Indonesia menerbitkan PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan 

modal minimum perbankan. Aturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan bank untuk meyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis atau 

pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai kesehatan bank 

dengan menggunakan metode RGEC, seperti hasil penelitian dari I Made dan Ni 

Putu (2017), yang dalam penelitiannya memiliki tujuan untuk mengetahui hasil 

kinerja bank dengan menggunakan metode RGEC pada PT. Bank Mandiri 

(Persero), Tbk selama periode 2013-2015. Hasil yang diperoleh pada penelitian 

ini ialah didapatkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank PT. Bank Mandiri 

(Persero), Tbk tahun 2013-2015 secara berturut-turut memperoleh peringkat 

komposit 1 dengan predikat SANGAT SEHAT. Hal ini mencerminkan bahwa PT. 

Bank Mandiri (Persero), Tbk telah melaksanakan kewajiban sebagai Bank Umum 

di Indonesia dan telah ikut membangun pembangunan perekonomian Indonesia 

melalui sektor perbankan nasional. 

Ratna dan Bambang (2017), dengan penelitian yang sama namun tempat 

penelitian yang berbeda yaitu pada Bank Rakyat Indonesia 2013-2015. Penelitian 

ini memperoleh hasil bahwa Bank BRI dari periode 2013-2015 memiliki predikat 



6 
 

 
 

“SANGAT SEHAT” sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang 

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

Frans (2017), penelitian ini melakukan penelitian pada Bank BRI dan Bank 

Mandiri. Dalam penelitian ini Bank BRI secara keseluruhan yang di ukur dengan 

metode RGEC termasuk bank yang berada pada peringkat 2 yaitu dengan predikat 

SEHAT. Sedangkan Bank Mandiri secara keseluruhan di ukur dengan metode 

RGEC termasuk ke dalam peringkat 1 yaitu dengan predikat SANGAT SEHAT. 

Hal ini menunjukkan bahwa kedua bank memiliki kinerja yang baik dalam 

mengelola dan mengembangkan perusahaannya. 

Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum juga dilakukan oleh Nardi (2018) 

namun penelitian ini berfokus pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam 

penelitian ini memperoleh hasil bahwa tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di 

Indonesia dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR) menunjukkan Bank 

Umum Syariah berada di peringkat 3 dengan predikat CUKUP SEHAT. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

memilih dan menulis mengenai tingkat kesehatan bank pada perbankan yang 

terdaftar di bursa efek indonesia. untuk itu penulis mengambil judul “Analisis 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC 

(Studi Kasus Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang terdaftar di BEI 

ditinjau dari Risk Profile pada tahun 2012-2016? 

2.  Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang terdaftar di BEI 

ditinjau dari Good Corporate Governance pada tahun 2012-2016? 

3. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang terdaftar di BEI 

ditinjau dari Earning pada tahun 2012-2016? 

4. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang terdaftar di BEI 

ditinjau dari Capital pada tahun 2012-2016? 

5. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang terdaftar di BEI 

ditinjau dari seluruh komponen RGEC pada tahun 2012-2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan pemaparan dari Rumusan masalah di 

atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang terdaftar 

di BEI ditinjau dari Risk Profile pada tahun 2012-2016? 

2.  Untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang terdaftar 

di BEI ditinjau dari Good Corporate Governance pada tahun 2012-2016? 

3. Untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang terdaftar 

di BEI ditinjau dari Earning pada tahun 2012-2016? 

4. Untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang terdaftar 

di BEI ditinjau dari Capital pada tahun 2012-2016? 

5. penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang terdaftar di BEI ditinjau 

dari seluruh komponen RGEC pada tahun 2012-2016. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam menganalisis kesehatan bank dan 

sekaligus menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah ke dalam 

praktik yang sesungguhnya dan terkhusus pada obyek yang diteliti. 

b. Bagi Pihak Luar 

Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya khusus bagi mereka yang 

ingin memperluas pengetahuan dan mengevaluasi kesehatan perbankan. 

c. Bagi Perbankan 

Dengan adanya standar pengukuran tingkat kesehatan, bank dapat 

mengetahui seberapa besar kinerja kinerja yang telah dicapai dan faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai bobot yang dimiliki 

untuk penilaian tingkat kesehatan bank. 

 

1.5 Sistematika 

Penulis menyusun skripsi ini dengan menggunakan sistematika sesederhana 

mungkin, tanpa mengurangi pentingnya inti permasalahan dengan maksud agar 

lebih mudah menerangkan segala permasalahan menjadi terarah pada sasaran. 

Ada beberapa bab di dalam penulisan sistematika skripsi ini antara lain yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab tinjauan pustaka terdiri dari pengertian bank, jenis 

bank,  fungsi bank, pemasaran bank, laporan keuangan perbankan, 

rasio keuangan perbankan, kesehatan bank, pandangan islam 

mengenai perbankan, penelitian terdahulu, kerangka berfikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab metode penelitian terdiri dari metode pengumpulan data, 

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional 

variabel, teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini terdiri dari sejarah singkat profil prusahaan 

perbankan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab analisis data terdiri dari deskripsi data, pengolahan data 

dan pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan. 

BAB VI PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 


