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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu: 

Hasil penelitian dari Redo Harina Hutama (2013) dengan judul “Good 

Corporate Governance Sebagai Salah Satu Faktor Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum”.Dikatakan bahwa tujuan penelitian tersebut adalah 

untuk menegetahui pelaksanaan Good Corporate Governance dilingkungan 

bank umum sebagai salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank umum.  

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance menjadi penting bagi industri 

perbankan di Indonesia terutama bank umum, karena pelaksanaannya 

menjadi faktor yang berpengaruh bagi kesehatan suatu bank, terutama bank 

umum. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian sebelumnya meneliti Good Corporate Governance, pada penelitian 

ini meneliti faktor Risk Profile sebagai salah satu faktor penilaian tingkat 

kesehatan perbankan. Penelitian sebelumnya menggunakan objek semua 

bank umum sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan objek PT. Bank 

Mandiri Tbk.  

Data yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan data 

laporan keuangan periode 2011-2013. Persamaan penelitian ini dengan 
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penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menilai tingkat kesehatan 

pada sektor perbankan. 

Hasil penelitian dari I  Dewa Ayu Diah Esti Putri  (2013) dengan judul 

“Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEC Pada 

Perusahaan Perbankan Besar dan Kecil”. Dikatakan bahwa tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar 

dan bank kecil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 dan 2012.  

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil. Secara parsial profil 

risiko dan GCG menunjukkan adanya signifikansi antara bank besar dan bank 

kecil, sedangkan faktor rentabilitas dan permodalan menunjukkan hasil yang 

sebaliknya.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian sebelumnya objek yang digunakan adalah bank besar dan bank 

kecil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan objek PT. Bank Mandiri, Tbk dan teknik analisis datanya 

menggunakan metode Time Series sedangkan pada penelitian sebelumnya 

menggunakan metode uji Mann-Whitney. 

Data yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan data 

laporan keuangan periode 2011-2013. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menilai tingkat kesehatan 

pada sektor perbankan serta metode RGEC yang digunakan. 



11 
 

 
 

Hasil penelitian dari Luh Putu Eka Oktaviantari (2013) dengan judul 

“Pengaruh Tingkat Risiko Perbankan Terhadap Profitabilitas Pada BPR di 

Kabupaten Badung”. Dikatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh tingkat risiko perbankan terhadap profitabilitas 

terhadap BPR di Kabupaten Badung. 

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing Loan 

(NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR, 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh 

negatif namun tidak signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR), Non 

Performing Loan (NPL) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan 

Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian sebelumnya objek yang digunakan adalah BPR yang berada di 

Kabupaten Badung sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek PT. 

Bank Mandiri, Tbk dan teknik analisis datanya menggunakan metode Time 

Series sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis 

jalur (path analysis). 

Data yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan data 

laporan keuangan periode 2011-2013. Persamaan penelitian ini dengan 
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penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menilai faktor profil risiko 

pada perbankan. 

B. Tinjauan Teori: 

1.  Fungsi Bank Umum 

Fungsi bank umum lebih kompleks dalam dunia perekonomian. 

Umumnya bank merupakan intermediasi atau perantara antara orang yang 

kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Bank sebagai 

intermediasi keduanya dengan cara menghimpun dana dan kemudian 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Menurut Yuliani 

(2007:45) dana yang diperoleh dari modal asing maupun modal sendiri 

akan dikumpulkan dalam pool of funds yang kemudian disalurkan lagi ke 

berbagai bidang seperti investasi primer, investasi sekunder, primary 

reserve dan secondary reserve. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 10/ 1/PBI/2004 Pasal 1 

ayat 4, pengertian tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif 

atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu 

Bank melalui Penilaian Kuantitatif atau Penilaian Kualitatif terhadap 

faktor-faktor permodalan,kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, 

dan sensitivitas terhadap risiko pasar.  

Sesuai PBI No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank berbasis risiko menggantikan penilaian CAMELS yang 

dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004. Pedoman perhitungan 
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selengkapnya diaturdalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia 

No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober2011 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum. Penilaian tersebut merupakan petunjuk 

pelaksanaan dari peraturan Bank IndonesiaNo.13/1/PBI/2011, yang 

mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (self 

assessment) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan 

risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun 

secara konsolidasi. 

Jika CAMELS adalah penilaian terhadap Capital, Assets Quality, 

Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk ,dalam 

penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) menurut Peraturan Bank 

Indonesia NOMOR:13/1/PBI/2011 Pasal 7 faktor-faktor penilaiannya 

adalah : 

Profil risiko (risk profile), Penilaian terhadap faktor profil 

merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan 

manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 

(delapan) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko 

reputasi. 

Good Corporate Governance (GCG): Dalam Peraturan Bank 

Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 penilaian terhadap 

faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meruapakan 

penilaian terhadap manajemen bank atas prinsip-prinsip GCG.Adapun 
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prinsi-prinsip GCG tersebut diantaranya: keterbukaan, akuntabilitas, 

tanggung jawab, independensi serta kewajaran. 

Earnings: Dalam Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 

13/1/PBI/2011 Pasal7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c 

meliputi penilaian terhadap kinerja earnings, dan sustainbility earnings 

bank. 

Capital: Dalam Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 

Pasal 7 ayat 2 sebagimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi 

penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan 

permodalan. 

2. Penilaian Kesehatan Bank  

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 

Pasal 2 ayat 1, bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat 

kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen 

risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Per Januari 2012 seluruh Bank 

Umum di Indonesia sudah harus menggunakan pedoman penilaian tingkat 

kesehatan bank yang terbaru berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bsnk Umum, 

yang mewajibkan Bank Umum. Tata cara terbaru tersebut, dikenal sebagai 

metode RGEC, yaitu singkatan dari Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earning, and Capital.  

Peraturan inilah yang mendasarkan bahwa di dalam metode RGEC 

kualitas manajemen merupakan pilar penting. Pedoman perhitungan 
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selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia 

No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari 

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, yang mewajibkan Bank 

Umum untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) Tingkat 

Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk Based 

Bank Rating/RBBP) baik secara individual maupun secara konsolidasi. 

3. Prinsip Umum Penilaian 

Mengacu ke SE tersebut, prinsip-prinsip umum penilaian tingkat 

kesehatan bank umum yang menjadi landasan dalam menilai Tingkat 

Kesehatan Bank adalah sebagai berikut: 

a) Berorientasi Risiko   

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank 

dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. 

Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun 

eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja 

keuangan bank pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Dengan 

demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini 

akarpermasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan 

dan perbaikan secara efektif dan efisien. 

b) Proporsionalitas 

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian 

tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik 
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dan kompleksitas usaha bank.Parameter/indikator penilaian tingkat 

kesehatan bank dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum 

yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun 

demikian, bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan 

yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam 

menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi 

bank dengan lebih baik. 

c) Materialitas dan Signifikansi 

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor 

penilaian tingkat kesehatan bank yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, 

dan permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada 

masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan 

menetapkan peringkat faktor.Penentuan materialitas dan signifikansi 

tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan 

informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank. 

d) Komprehensif dan Terstruktur 

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis 

serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan 

secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar 

risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta 

perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan.Analisis harus didukung 

oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk 
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menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi 

oleh bank (Budi Hermana,2012:35). 

4. Profil Risiko (Risk Profile) 

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko 

inheren dan kualitas penerapan manajemen Risiko dalam aktivitas 

operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan)jenis 

risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko 

Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko 

Reputasi. Dalam menilai profil risiko, Bank wajib pula memperhatikan 

cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank 

Umum. 

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang 

melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan 

maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. 

Karakteristik risiko inheren bank ditentukanoleh faktor internal maupun 

eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas 

produk dan aktivitas bank, industri dimana bank melakukan kegiatan 

usaha, sertakondisi makro ekonomi. Penialaian Resiko Inhern Terdiri dari: 

a. Risiko Pasar (Market Risk) 

b. Risiko Oprasional (Oprational Risk) 

c. Risiko Kredit (Credit Risk) 

d. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) 
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e. Risiko Hukum (Legal Risk) 

f. Risiko Strategis (Stratigic Risk) 

g. Risiko Reputasi (Reputation Risk) 

h. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk) (Reki Nurfadhil 2013). 

5. Penilaian Profil Risiko 

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko 

inherendan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas 

operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 jenis risiko. 

Dalam menilai profil risiko, bank wajib pula memperhatikan cakupan 

penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. 

6. Penilaian Risiko Inheren 

Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas risiko yang 

melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan 

maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. 

Karakteristik risiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal maupun 

eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas 

produk dan aktivitas bank, industri dimana bank melakukan kegiatan 

usaha, serta kondisi makro ekonomi. 

Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan 

parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan 

tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada 

prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
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Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko 

dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), 

peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 

(high). 

a. Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada 

umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya 

bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), 

atau kinerja peminjam dana (borrower). Risiko kredit juga dapat 

diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, 

wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha 

tertentu. Risiko ini lazim disebut risiko konsentrasi kredit dan wajib 

diperhitungkan pula dalam penilaian risiko inheren. 

b. Risiko Pasar 

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi 

pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi 

antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan 

risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari trading 

book maupun posisi banking book. Penerapan manajemen risiko untuk 

risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh bank yang 

melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak. Cakupan posisi 
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trading book dan banking book mengacu pada ketentuan Bank 

Indonesia menenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan 

memperhitungkan risiko pasar. 

c. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas, dan/atau dari asset likuid berkualita tinggi yang dapat diagunkan, 

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini 

disebut juga risiko likuiditas pendanaan (funding likuidity risk). Risiko 

likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank 

melikuidasi asset tanpa terkena diskon yang material karena tidak 

adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) 

yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (market 

likuidity risk). 

d. Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau 

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan 

sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi 

operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara 

lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. 

e. Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum 

dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara 
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lain karena ketiadaan perauran perundang-undangan yang mendasari 

atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya 

kontrak atau agunan yang tidak memadai. 

f. Risiko Stratejik 

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam 

mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik 

serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

Sumber risiko stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam 

proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, 

ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.  

g. Risiko Kepatuhan 

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak 

mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul 

karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap 

ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. 

h. Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap 

bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan 

sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (below the line) dan 

bersifat langsung (above the line). 
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7. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko 

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan 

penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup 

seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi 

bank umum. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan 

untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bank sesuai 

prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai 

penerapan manajemen risiko bagi bank umum. 

Penerapan manajemen risiko bank sangat bervariasi menurut skala, 

kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh bank. Dengan 

demikian dalam menilai kualitas penerapan manajemen risiko perlu 

diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penilaian kualitas 

penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko 

yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko 

hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.  

Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing 

risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1 (strong), 

peringkat 2 (satisfactory), peringkat 3 (fair), peringkat 4 (marginal), dan 

perirngkat 5 (unsatisfactory). Untuk penetapan tingkat risiko ditetapkan 

berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan 

manajemen risiko dari masing-masing risiko. 
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Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko, dengan mengacu 

pada angka. 

b. Penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas 

penerapan manajemen risiko komposit, dengan memperhatikan 

signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara 

keseluruhan. 

c. Penetapan peringkat faktor profil risiko atas hasil penetapan tingkat 

risiko sebagaimana dimaksud pada tingkat risiko inheren komposit dan 

tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit sebagaimana 

berdasarkan hasil analisis secara komprehensif dan terstruktur, dengan 

memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil 

risiko secara keseluruhan. 

Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat 

yaitu peringkat 1 (Low), peringkat 2 (Low to moderat), peringkat 3 

(Moderat), peringkat 4 (Moderat to high), dan peringkat 5 (High). Urutan 

peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin 

rendahnya risiko yang dihadapi bank. (Surat Edaran No.13/24/DPNP,25 

Oktober 2011) 

8. Risiko Perbankan 

Bank, sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak 

aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh 

pendapatan (income/return). Dalam menjalankan aktivitas, untuk 
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memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada 

dasarnya risiko melekat (inheren) pada seluruh aktivitas bank. Seluruh 

aktivitas bank, produk, dan layanan bank terkait dengan uang.  

Sifat dasar uang adalah anonim, siapa pun bisa memilikinya, siapa 

pun ingin memilikinya, dan sangat mudah berpindah tangan, bahkan 

hilang. Oleh karena itu, seluruh aktivitas bank mulai dari penyerapan dana 

hingga penyaluran dana sangat rentan terhadap hilangnya uang. Risiko 

kehilangan uang. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan 

kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana 

mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang 

mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Eksekutif dalam manajemen bank serta seluruh pihak terkait harus 

mengerti risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha bank, 

serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko tersebut muncul untuk dapat 

mengambil tindakan yang tepat. Pemahaman umum mengenai masing-

masing kategori risiko sangat penting sehingga para manajer, pelaksana 

(risk taker), dan bagian pengawasan dapat berdiskusi tentang masalah-

masalah umum yang secara alami terjadi dari berbagai eksposur risiko.  

Risiko itu sendiri tidak harus dihindari pada semua keadaan, namun 

semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin 

dicapai. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat 

kepada bank dalam menghasilkan laba yang atraktif. Agar manfaat 

tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan harus mengerti tentang 

risiko dan pengelolaannya.  (Ferry N. Idroes,2011,22) 
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9. Rasio Keuangan Bank  

Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan memberikan 

manfaat kepada pengguna apabila laporan keuangan tersebut dianalisa 

lebih lanjut sebelum dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pengambilan 

keputusan. Analisa laporan keuangan meliputi perhitungan dan 

interprestasi rasio keuangan. Analisa rasio keuangan dapat membantu para 

pemakai laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan suatu 

perusahaan atas kegiatan operasional yang dilakukan. 

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas 

bank. Seluruh manajemen bank, baik yang mencakup manajemen 

permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen 

likuiditas dan rentabilitas pada akhirnya akan mempengaruhi dan 

bermuara pada perolehan laba (profitabilitas) pada perusahaan perbankan 

(Sanusi, 2003:58) 

Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, 

kerugian akibat risiko (risk loss) pada suatu bank dapat berdampak pada 

pemangku kepentingan (stakeholders) bank, yaitu pemegang saham, 

karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian 

secara umum. Pengaruh risk loss pada pemegang saham dan karyawan 

adalah langsung, sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian 

tidak langsung.  

Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham antara lain: Penurunan 

nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga 

dan/atau penurunan keuntungan; turunnya harga saham menurunkan nilai 

perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham, 
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hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai 

akibat dari turunnya keuntungan perusahaan, dan kegagalan investasi yang 

telah dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan 

perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal disetor. 

Dampak terhadap karyawan antara lain: Karyawan suatu bank dapat 

terpengaruh oleh peristiwa risiko (risk event) yang menimbulkan risk loss 

terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa: 

dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan 

kerugian, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau 

pemotongan gaji, dan pemutusan hubungan kerja. (Ferry N. Idroes,2011: 

25) 

Dampak terhadap nasabah: kegagalan dalam pengelolaan risiko 

dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara 

langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat 

diidentifikasikan. Pengaruh risk event yang berlangsung secara 

berkelanjutan, pada gilirannya akan menimbulkan risk loss terhadap 

kelangsungan usaha bank itu sendiri. Konsekuensi risk loss yang 

berdampak terhadap nasabah bank adalah: merosotnya tingkat pelayanan, 

berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, krisis likuiditas 

sehingga menyulitkan dalam pencairan dana, dan perubahan peraturan. 

(Ferry N. Idroes,2011: 25) 

Dampak terhadap perekonomian: Sebagai institusi yang mengelola 

uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat 

(inherent) secara sistematis. Risk loss yang terjadi pada suatu bank akan 

menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, 
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tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara 

keseluruhan. Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank 

yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara 

langsung berdampak pada karyawan, nasabah, dan pemegang saham. 

(Ferry N. Idroes, 2011:26) 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam upaya memperjelas arah penelitian, maka untuk mempermudah 

penelitian dijelaskan dalam bentuk kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 1. Penilaian Tingkat Kesehatan Risk Profile PT. Bank Mandiri, Tbk 
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Digambarkan diatas bahwa dengan menggunakan laporan keuangan 

PT. Mandiri, Tbk periode 2011-2013 maka selanjutnya adalah menganalisis 

rasio keuangan dengan menggunakan metode RGEC yaitu dengan cara 

menghitung risk profile (profil resiko), kemudian setelah itu hasil dari 

perhitungan tersebut dianalisis sesuai dengan tata cara penilaian kesehatan 

berdasarkan metode RGEC dan barulah bisa dinyatakan Bank Mandiri, Tbk 

dari faktor pengelolaan manajemen risikonya benar-benar dalam keadaan 

sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


