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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Acuan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang dikutip dari 

Martha Suhardiyah dosen prodi akuntansi FE Unipa surabaya dari analisis 

yang dilakukan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa bank CIMB 

NIAGA mengalami banyak peningkatan, hal ini dapat dilihat dari hasil 

analisis CAMEL yaitu permodalan atau capital (CAR) nilai tahun 2009 

adalah 13,47% , tahun 2010 adalah 13,59%, rasio aktiva tetap terhadap modal 

(ATTM) 2009 adalah 3,11%, 2010 adalah 2,50%, ROA tahun 2009 adalah 

2,11 kali, 2010 yaitu 2,73 kali, ROE tahun 2009 adalah 16,34 kali, 2010 yaitu 

24,29 kali, NIM tahun 2009 adalah 6,43%, tahun 2010 yaitu 6,85%, rasio 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tahun 2009 yaitu 

82,94%, tahun 2010 yaitu 76,73%, sedangkan loan to deposit rasio (LDR) 

tahun 2009 yaitu 95,22 sedangkan tahun 2010 adalah 87,23%. 

Penelitian terdahulu ke dua yaitu Heidy Arrvida Lasta, Zainul Arifin, 

Nila Firdausi Nuzula, hasil analisis RGEC yaitu profil risiko dinilai 

menggunakan rasio NPL menggambarkan pengelolaan kredit yang baik 

karena memiliki bobot 2%, risiko pasar menggunakan perhitungan IRR 

Tahun 2011= 116,36%, 2012=116,67%, 2013=117,36% mengalami kenaikan 

yang memiliki risiko yang cukup besar, risiko likuiditas semakin meningkat 



7 
 

dari tahun 2011=76,64%, 2012=80,41%, 2013=88,90% maka bank memiliki 

risiko likuiditas tinggi, GCG telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh bank 

BRI dari tahun ke tahun, rentabilitas menggunakan rasio ROA mengalami 

kenaikan dan memiliki predikat sangat baik, permodalan diukur dengan CAR 

juga memiliki predikat sangat sehat. Berdasarkan uraian penelitian yang 

dilakukan maka dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan  PT 

Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada tahun 2011-2013 keseluruhan dapat 

dikatakan sehat. 

Handi Wijaya-Martin Surya Mulyadi, hasil analisisnya yaitu resiko 

kredit hasil perhitungan NPL Gross Bank Mutiara ditahun 2012 yaitu sebesar 

3,90% yang artinya terdapat 3,90% unsur kredit bermasalah terhadap total 

kredit yang diberikan. Rasio likuiditas dari perhitungan LDR dihasilkan 

82,81%, dari peraturan BI nilai minimum LDR sebesar 78% berarti bank 

Mutiara telah menjalankan fungsi dengan baik sebagai fungsi intermediasi. 

GCG dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum baik. Earning 

dari nilai hasil perhitungan NIM 3,12% ditahun 2012, NIM tahun 2010 dan 

2011 sebesar 1,02% dan 1,64%, sedangkan hasil ROA pada tahun 2012 

sebesar 1,02%, rasio ini menunjukkan bahwa bank Mutiara masih memiliki 

kelemahan dalam menghasilkan profitabilitas. Capital dari perhitungan 

dihasilkan nilai sebesar 10,09%  yang berada dalam status aman dilihat dari 

nilai tolak ukur yang ditetapkan oleh BI. 

 

 



8 
 

B. Tinjauan Teori 

Pengertian kesehatan Bank menurut Nuritomo edisi 5: 2014 yaitu 

kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu 

memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai 

dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank 

diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan bank 

mencakup kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha 

perbankannya.  

     Prinsip tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan 

usaha bank merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari manajemen bank. 

Bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan 

menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) 

secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-

langkah perbaikan secara efektif. Prinsip-prinsip umum sebagai landasan 

penilai tingkat kesehatan bank berdasarkan Surat Edaran No.13/24/DPNP 

meliputi: 

1. Berorientasi pada 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 
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bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Bank diharapkan 

mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta 

mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif 

dan efisien. 

2. Proporsionalitas 

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat 

kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan 

kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian tingkat 

kesehatan bank dalam Surat Edaran BI 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. 

3. 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. 
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4. 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 menunjukkan tingkat, trend, 

dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank 

Bank Indonesia telah menetapkan kriteria kesehatan bank dan 

parameternya, sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 

tanggal 12 April 2004 yaitu CAMELS adalah Capital (modal), Asset quality 

(kualitas aset), Management (manajemen), Earnings (rentabilitas), Liquidity 

(likuiditas), Sensitivity to market risk (sensitivitas terhadap risiko pasar). 

Metode analisis kesehatan bank pada tahun 2011 dirubah menjadi Peraturan 

Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 pada 5 Januari 2011 telah ditetapkan 

tentang penilaian tingkat kesehatan bank yaitu  RGEC. RGEC adalah Profil 

resiko (risk profile),  (Good Corporate Governance), Rentabilitas (Earnings), 

Permodalan (Capital).  

Peringkat Komposit (PK) Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 

berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat 

setiap faktor, dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-

masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam 

menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. SE BI 
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No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 telah ditetapkan Indikator 

Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat komposit yakni 

peringkat kompoosit 1 (PK-1), peringkat komposit 2 (PK-2), peringkat 

komposit 3 (PK-3), peringkat komposit 4 (PK-4), dan peringkat komposit 5 

(PK-5). 

 

Tabel 2.1 

Indikator Peringkat Komposit 

Peringkat 

Komposit 

Keterangan 

PK 1 Mencerminkan kondisi bank secara umum sangat sehat, sehingga 

dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang 

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal 

lainnya.  

PK 2 Mencerminkan kondisi bank secara umum sehat sehingga mampu 

menghadapi pengaruh negatif yg signifikan 

PK 3 Mencerminkan kondisi bank secara umum cukup sehat sehingga 

dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yg signifikan 

PK 4 Mencerminkan kondisi bank secara umum kurang sehat sehingga 

kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan, dan 

PK 5 Mencerminkan kondisi bank secara umum tidak sehat sehingga 

kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan 

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 
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Hasil dari penilaian kesehatan perbankan dapat digunakan sebagai 

salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan 

datang, sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana 

penetapan dan implementasi strategi pengawasan oleh Bank Indonesia. 

Menyadari pentingnya kesehatan perbankan bagi pembentuk kepercayaan 

dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian 

(prudential banking), maka Bank Indonesia merasa perlu menerapkan aturan 

tentang kesehatan bank. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 

Tanggal 25 Oktober 2011 tentang penilaian kesehatan Bank umum, yaitu 

RGEC yang mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut: 

1. Penilaian Faktor Profil Risiko 

Penilaian profil risiko mencakup 8 jenis risiko yaitu risiko kredit, 

risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko 

stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian faktor profil 

risiko  berdasarkan Surat Edaran Bank Indosesia No. 13/24/DPNP 

tanggal 25 Oktober 2011 dijelaskan bahwa: 

a. Risiko Inheren 

Penilaian resiko inheren merupakan  penilaian  atas  risiko yang  

melekat  pada  kegiatan  bisnis  bank, 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  
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kegiatan  usaha,  serta  kondisi  makro  ekonomi. Penetapan tingkat 

resiko inheren masing-masing jenis resiko dikatagorikan kedalam 5 

peringkat yaitu peringkat komposit (PK 1) menjelaskan Bank 

tersebut termasuk dalam katagori sangat sehat, (PK 2) sehat, (PK 3) 

cukup sehat, (PK 4) kurang sehat, dan (PK 5) tidak sehat. 

1) Risiko Kredit,  

Resiko kredit menurut Arbi., 2013:258 risiko kredit adalah 

resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi 

kewajibannya kepada bank. Risiko kredit pada umumnya 

terdapat pada pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), atau 

kinerja peminjam dana (borrower), serta resiko kredit juga dapat 

diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada 

debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau 

lapangan usaha tertentu. Surat Edaran Bank Indonesia 

No.13/24/DPNP tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum 

untuk  menggukur parameter atau indikator penilaian risiko 

kredit. 

Tabel 2.2 

Bobot Peringkat Komposit Komponen Risiko Kredit 

Peringkat 

Komposit 
Bobot Keterangan 

PK 1 >40% Sangat Sehat 

PK 2 >30%-<40% Sehat 

PK 3 >20%-30% Cukup Sehat 

PK 4 >10%-<20% Kurang Sehat 

PK 5 <10% Tidak Sehat 

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004 
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Persentase bobot peringkat komposit risiko kredit semakin 

tinggi nilai komposit maka semakin baik kemampuan bank 

dalam menangani risiko kredit. 

 

2) Risiko Pasar, 

Resiko 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 risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko 

ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga berasal dari 

posisi trading book  maupun posisi banking book. Penerapan 

manajemen risiko untuk risiko ekuitas dan komoditas wajib 

diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi dengan 

perusahaan anak. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, 

parameter atau indikator yang digunaka adalah volume dan 

komposisi portofolio, kerugian potensial (potential loss) risiko 

suku bunga dalam banking book (Interest Rate Risk in Banking 

Book-IRRBB), dan strategi dan kebijakan bisnis. Arbi S 

2013:259. 
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Tabel 2.3 

Bobot Peringkat Komposit Komponen Pasar 

Peringkat 

Komposit 
Bobot Keterangan 

PK 1 12% Sangat Sehat 

PK 2 <12%- 10 Sehat 

PK 3 <10%- 8% Cukup Sehat 

PK 4 <8%- 6% Kurang Sehat 

PK 5 <6% Tidak Sehat 

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia  

  Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

 

3) Risiko Operasional, 

Manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian 

yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai,  

kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem 

dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi 

operasional bank. Jenis jenis kejadian resiko operasional dapat 

digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti internal 

fraud, eksternal fraud, praktik ketenaga kerjaan, dan kesehatan 

lingkungan kerja, nasabah, produk, serta praktik bisnis, 

kerusakan aset fisik, gangguan aktifitas bisnis, dan kegagalan 

sistem, dan kesalahan proses serta eksekusi. (Rustam, 2013: 1). 

a) Karakteristik dan kompleksitas bisnis 

Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman 

produk bank akan menimbulkan kerumitan dan variasi 

proses kerja baik secara manual maupun otomatis sehingga 
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berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian 

operasional.  

b) Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumberdaya manusia tidak efektif dapat 

mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian 

operasional bank. 

c) Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung 

Teknologi informasi yang sudah tidak memadahi atau 

penggelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat 

menyebabkan timbulnya kerugian bagi bank.  

d) Fraud 

Penilaian fraud dilakukan terhadap frekuensi atau 

materialitas fraud yang telah terjadi pada periode penilaian 

sebelumnya, termasuk potensi fraud yang dapat timbul dari 

kelemahan pada aspek bisnis, SDM, teknologi informasi 

dan kejadian eksternal. 

 

4) Risiko Likuiditas, 

Resiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan 

bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber 

pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat 

digunakan, tanpa mengganggu aktivitas, dan kondisi keuangan 

bank. Resiko likuiditas sering pula dimaknai sebagai kerugian 
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potensial yang didapat dari ketidakmampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik menandai aset 

yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank 

tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang 

melebihi toleransi bank (Rustam, 2013).  

Indikator penilaian resiko likuiditas yaitu LDR (Loan to 

Deposit Ratio) yang diperoleh dari perbandingan antara total 

kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK), 

semakin besar nilai LDR maka akan semakin rendah bank dalam 

kemampuan likuiditasnya, dan sebaliknya jika semakin rendah 

nilai LDR nya maka akan semakin baik kemampuan likuiditas 

bank. 

 

Tabel 2.4 

Bobot Peringkat Komposit Komponen LDR 

Peringkat 

Komposit 
Bobot Keterangan 

PK 1 <50%-<75% Sangat Sehat 

PK 2 75%-<85% Sehat 

PK 3 85%-<100% Cukup Sehat 

PK 4 100%-<200% Kurang Sehat 

PK 5 >120 Tidak Sehat 

        Sumber:  Surat Edaran BI No.6/23/DPNP 2004 

 

5) Risiko Hukum, 

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan 

hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara 
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lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang 

mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya 

syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadahi (Arbi 

2013: 260). Matriks parameter atau indikator penilaian hukum 

meliputi: 

a) Faktor Litigasi 

Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau 

tuntutan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan 

atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik 

melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Gugatan atau 

tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang 

dapat merugikan kondisi bank. Seperti besarnya nominal 

gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang 

mungkin dialami oleh bank akibat dari gugatan tersebut 

dibandingkan dengan modal bank.  

b) Faktor kelemahan Perikatan 

Kelemahan perikatan yang diajukan oleh bank 

merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa 

dikemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko 

hukum bagi bank. Seperti: Tidak terpenuhinya syarat 

syahnya perijinan. 
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6) Risiko Stratejik, 

Risiko strategis adalah resiko akibat ketidak tepatan bank 

dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan 

stratejik serta kegagalan dalam mengatisipasi perubahan 

lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain 

ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan 

ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidak tepatan dalam 

implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan 

lingkungan bisnis. Lapiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

13/24/DPNP matriks parameter atau indikator penilaian risiko 

strategik berdasarkan risiko inheren yaitu: 

a) Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis 

Penilaian parameter antara lain untuk mengukur 

apakah penerapan sasaran strategis oleh Dewan Direksi 

didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari 

lingkungan bisnis bank. 

b) Pencapaian rencana bisnis bank 

Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa 

besar devisi realisasi RBB dibandingkan dengan 

perencanaan stratejik bank. 
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7) Risiko Kepatuhan,  

Resiko kepatuhan adalah resiko yang timbul akibat bank 

tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan 

antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran 

hukum terhadap kepatuhan maupun standar bisnis yang berlaku 

umum. Matriks parameter atau indikator penilaian risiko 

kepatuhan yaitu: 

a) Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan 

Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran 

terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada 

Bank Indonesia termasuk sanksi yang dikenakan atas 

pelanggaran yang dilakukan oleh bank. 

b) Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record 

kepatuhan bank 

Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat trend 

kepatuhan bank selama 3 tahun terakhir untuk mengetahui 

apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang atau atas 

kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan 

oleh bank. 
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8) Risiko Reputasi, 

Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif 

terhadap bank (Arbi 2013:260). Matriks parameter atau 

indikator penilaian risiko reputasi meliputi: 

a) Pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait 

Pengaruh reputasi atau berita negatif dari pemilikbank 

dan perusahaan terkait dengan bank merupakan salah satu 

faktor yang dapat menyebabkan peningkatan risiko reputasi 

pada bank 

b) Frekuensi keluhan nasabah, keluhan nasabah diukur selama 

periode penilaian. 

 

b. 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. Penilaian kualitas penerapan manajemen 

risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling. 
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Keempat aspek tersebut di atas dilakukan secara terintegrasi yang 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1) Tata Kelola Risiko 

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) 

perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan 

toleransi risiko (risk tolerance); dan (ii) kecukupan pengawasan 

aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan 

kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 

2) Kerangka Manajemen Risiko  

Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap: 

(i) strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko 

yang akan diambil dan toleransi risiko; (ii) kecukupan perangkat 

organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko 

secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung 

jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan 

limit.  

3) Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, 

dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen. 

Proses manajemen risiko, kecukupan Sumber Daya 

Manusia, dan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko 

mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, 

pemantauan, dan pengendalian risiko; (ii) kecukupan sistem 

informasi manajemen risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan 
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kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas 

proses manajemen risiko.  

4) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko  

Kecukupan sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi 

terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) 

kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (independent 

review) dalam bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko 

(SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Kaji 

ulang oleh SKMR antara lain mencakup metode, asumsi, dan 

variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit 

Risiko, sedangkan kaji ulang oleh SKAI antara lain mencakup 

keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan 

manajemen risiko oleh unit bisnis dan unit pendukung. 

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 Peringkat 5 (unsatisfactory). 
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c. Matriks penetapan tingkat resiko 

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

13/24/DPNP tanggal 25  oktober 2011, ditetapkan tingkat risiko 

merupakan kesimpulan akhir atas risiko bank setelah 

mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan 

manajemen risiko. Untuk menentukan tingkat risiko, sesuai pada 

matriks tingkat risiko berikut. Matriks ini pada dasarnya memetakan 

tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren 

dan kualitas penerapan manajemen risiko. 

Tabel 2.5 

Matriks Penerapan Tingkat Risiko 

Risiko Inheren 
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko 

Strong Satisfactory Fair Marginal Unsastifactory 

Low 1 1 2 3 3 

Low to Moderate 1 2 2 3 4 

Moderate 2 2 3 4 4 

Moderate to High 2 3 4 4 5 

High 3 3 4 5 5 

Sumber: Lampiran SE BI No 13/24/DPNP tanggal 25  oktober 2011 

 

d. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko  

Penetapan peringkat faktor Profil Risiko dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut:  

1) Penetapan tingkat Risiko dari masing-masing Risiko, 

berdasarkan pada angka. 

Penetapan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat 

kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit, dengan 
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memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap 

Profil Risiko secara keseluruhan. 

2) Penetapan peringkat faktor Profil Risiko atas hasil penetapan 

tingkat. Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf  a) dan 

tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan 

manajemen risiko komposit sebagaimana dimaksud pada huruf  

b) 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, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, 

dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih 

kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi bank. 

 

2. Penilaian Faktor Good Corporate Gavernance 

Parameter/indikator penilaian faktor GCG yang merupakan penilaian 

terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai GCG bagi bank 

umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha 

bank. Menurut Sutedi 2011:88, Prinsip-prinsip GCG dan fokus peniaian 

GCG terdiri atas 5 prinsip yaitu: 
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1) Transparancy 

Prinsip keterbukaan yaitu memaparkan informasi secara tepat 

waktu, memadahi, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan, serta 

informasi tersebut juga harus mudah diakses stakeholders sesuai 

dengan haknya. 

2) Accountability 

Prinsip akuntabilitas perbankan harus menerapkan 

tanggungjawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras 

dengan visi, misi, sasara usaha, dan strategi bank. Setiap komponen 

organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawab 

masing-masing. 

3) Responsibility 

Prinsip tanggungjawab yaitu bank harus memegang prinsip 

prudential banking practices. Prinsip tersebut harus dijalankan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga 

kelangsungan usahanya. Bank harus mampu bertindak sebagai good 

corporate citizen (perusahaan yang baik). 

4) Independency 

Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak 

wajar oleh stakeholders. Pengelola bank tidak terpengaruh oleh 

kepentingan sepihak. Perbankan harus bisa menghindari segala 

bentuk benturan kepentingan (conflict of interest). 

 



27 
 

5) Fairness 

Prinsip kewajaran yaitu bank harus memperhatikan kepentingan 

seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 

Bank juga perlu memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk 

memberikan masukan bagi kepentingan bank sendiri serta memiliki 

akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. 

 

Tabel 2.6 

Peringkat Good Corporate Governance 

Peringkat  

Keterangan 
Bobot Keterangan 

PK 1 <1,5% Sangat Baik 

PK 2 1,5%-<2,5% Baik 

PK 3 2,5%-<3,5% Cukup Baik 

PK 4 3,5%-<4,5% Kurang Baik 

PK 5 4,5%-<5% Tidak Baik 

Sumber: Surat Keputusan BI No. 9/12/DPNP 

Tabel 6 menunjukkan semakin kecil nilai komposit GCG 

menunjukkan bahwa semakin baik kinerja GCG perbankan dan 

sebaliknya nilai komposit GCG semakin besar menunjukkan semakin 

memburuknya kinerja GCG perbankkan. Sistem penilaian terhadap 

pelaksanaan tatakelola perusahaan atau GCG merupakan syarat yang 

harus dipenuhi untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin akan 

membawa dampak buruk bagi perbankan. 

 

3. Penilaian Faktor Rentabilitas 

Penilaian terhadap faktor Rentabilitas berdasarkan kinerja bank 

dalam menghasilkan laba dengan parameter/indikator ROA atau rasio 
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laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset dan NIM yaitu rasio 

pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset. Untuk mengetahui 

stabilitas (sustainability) komponen-komponen yang mendukung 

Rentabilitas yaitu dengan menggunakan parameter/indikator Core ROA 

pendapatan bunga bersih ditambah dengan fee based income dikurangi 

dengan kerugian penurunan nilai atas rata-rata total aset. Penilaian 

terhadap faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja 

rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan 

manajemen rentabilitas. Berdasarkan SE BI No. 13/24/DPNP penilaian 

faktor rentabilitas meliputi: 

1) Return On Asset (ROA) sama dengan laba sebelum pajak 

dibandingkan rata-rata total aset. 

Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana tecatat dalam 

laba rugi   bank tahun berjalan yang disetahunkan. Sedangkan rata-

rata total aset adalah total aset tahun ini ditambah total aset tahun 

lalu dibagi dua. 

2) Net Interest Margin (NIM) sama dengan pendapatan bunga bersih 

dibandingkan rata-rata total aset produktif. 

Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi 

dengan beban bunga (disetahunkan). Aset produktif yang 

didiperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bunga baik 

dineraca maupun TRA. 
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Tabel 2.7 

Bobot Peringkat Komposit ROA 

Peringkat 

Komposit 
Bobot Keterangan 

PK 1 >2% Sangat Sehat 

PK 2 1,25%-2% Sehat 

PK 3 0,5%-1,25% Cukup Sehat 

PK 4 0%-0,5% Kurang Sehat 

PK 5 Negatif Tidak Sehat 

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/10/PBI 2004 

Tabel 2.8 

Bobot Peringkat Komposit NIM 

Peringkat 

Komposit 
Bobot Keterangan 

PK 1 >5% Sangat Sehat 

PK 2 >2%-5% Sehat 

PK 3 1,5%-2% Cukup Sehat 

PK 4 0%-1,5% Kurang Sehat 

PK 5 Negatif Tidak Sehat 

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/10/PBI 2004 

 

4. Penilaian Faktor Permodalan 

Penilaian  atas  faktor  permodalan  meliputi evaluasi terhadap 

kecukupan Permodalan  dan  kecukupan  pengelolaan permodalan.  

Dalam  melakukan  perhitungan  permodalan, bank  wajib  mengacu  

pada  ketentuan  Bank  Indonesia  yang mengatur mengenai Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi  bank  umum.  Selain  itu,  

dalam  melakukan  penilaian kecukupan  Permodalan, Bank  juga  harus  

mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi 

risiko  bank,  semakin  besar  modal  yang  harus  disediakan  untuk 

mengantisipasi risiko tersebut. 
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a. Modal dibandingkan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Resiko) 

Perhitungan modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM). 

b. Modal Inti dibandingkan dengan ATMR 

Perhitungan modal inti berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia 

mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 

(KPMM). 

Dasar penetapan tingkat komposit permodalan adalah CAR yang di 

tetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tahun 2004 

untuk mengetahui Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 

(KPMM). 

Tabel 2.9 

Bobot Peringkat Komposit Permodalan 

Peringkat 

Komposit 
Bobot Keterangan 

PK 1 CAR>11% Sanggat Sehat 

PK 2 <11%- 9,5% Sehat 

PK 3 <9,5-8% Cukup Sehat 

PK 4 <8%-6,5% Kurang Sehat 

PK 5 <6,5% Tidak Sehat 

        Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 

          tahun 2004 

 

C. Kerangka Konseptual 

Penyusunan kerangka pikir pada analisis tingkat kesehatan PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

sesuai dengan PBI No.13/1/PBI/2011, perusahaan yang diteliti adalah PT 
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Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan menganalisis laporan keuangan bank 

pada tahun 2012-2014 menggunakan metode RGEC yang dinilai dengan 

matrik untuk menetapkan tingkat kesehatan bank, serta menggunakan analisis 

hasil penelitian dengan dua metode yaitu metode cross section dan time 

series. Metode cross section digunakan untuk membandingkan kecukupan 

modal perbankkan dengan ketentuan BI, sedangkan metode time series 

digunakan untuk membandingkan antara risiko RGEC pada tiga tahun, maka 

kesimpulan diketahui tingat kesehatan bank yaitu sangat sehat, sehat, cukup 

sehat, kurang sehat, tidak sehat. 

Gambar 1 

Gambar Kerangka Pikir 
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