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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 

(Tahun) 

Tema Alat Analisis Hasil Penelitian 

1. Heidy, 

Zainul, 

Nila 

(2014) 

Analisis 

tingkat 

kesehatan 

bank dengan 

menggunakan 

pendekatan 

RGEC (Risk 

Profile, Good 

Corporate 

Governance, 

Earnings, 

Capital) 

Alat analisis 

yang 

digunakan 

adalah 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

RGEC. 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

tingkat kesehatan 

BRI pada tahun 

2011 sampai dengan 

2013 yang diukur 

menggunakan 

pendekatan RGEC 

secara keseluruhan 

dapat dikatakan 

bahwa BRI 

merupakan bank 

yang sehat. 

2. Fajri 

Hakim 

(2013) 

Analisis 

pengaruh 

rasio NPL, 

LDR, GCG, 

NIM, CAR 

dan BOPO 

terhadap 

tingkat 

kesehatan 

bank 

Analisis data 

menggunakan 

regresi 

logistic. Uji 

kelayakan 

model (model 

fit) dan uji 

koefisien 

determinasi 

untuk 

menguji 

hipotesis. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tidak semua variabel 

independen 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kesehatan bank. 

3. Jayanti 

Mandasari 

(2015) 

Analisis 

kinerja 

keuangan 

dengan 

pendekatan 

metode 

RGEC pada 

bank BUMN 

periode 2012-

2013 

Alat analisis 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

menggunakan 

metode 

RGEC 

Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan 

bahwa secara 

keseluruhan kinerja 

keuangan Bank 

BUMN selama 

periode 2012-2013 

bisa dikatakan baik 

jika dilihat dari 

aspek RGEC. 

4. Yessi, 

Rahayu, 

Analisis 

tingkat 

Alat analisis 

menggunakan 

Berdasarkan 

penilaian kriteria 
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dan 

Endang 

(2015) 

kesehatan 

bank dengan 

menggunakan 

pendekatan 

RGEC (Risk 

Profile, Good 

Corporate 

Governance, 

Earnings, 

Capital) Studi 

pada PT. 

Bank Sinar 

Harapan Bali 

2010-2012 

pendekatan 

RGEC 

RGEC menyatakan 

bahwa Bank Sinar 

Harapan Bali 

mendapatkan 

predikat SEHAT. 

Namun pada 

penilaian CAR 

Bank Sinar 

memiliki tingkat 

kesehatan yang 

wajar. 

 

Beberapa penelitian tentang penilaian tingkat kesehatan bank 

menunjukkan bahwa beberapa bank mempunyai predikat yang sehat jika 

ditinjau dengan menggunakan pendekatan RGEC. Seperti pada penelitian 

(Heidy et al. 2014) dan (Mandasari 2015) menyatakan bahwa masing-

masing bank yang diteliti mendapatkan predikat bank yang sehat jika 

ditinjau dengan menggunakan pendekatan RGEC.  

Namun pada penelitian (Yessi et al. 2015) ada sedikit perbedaan, Bank 

Sinar Harapan Bali mendapatkan predikat Sehat akan tetapi pada penilaian 

CAR Bank Sinar berada pada peringkat kesehatan yang wajar. Tapi menurut 

penelitian tersebut secara keseluruhan menyatakan bahwa Bank Sinar 

Harapan Bali merupakan bank yang sehat. Menurut penelitian (Hakim 

2013) menyatakan bahwa tidak semua variabel independen yaitu NPL, 

LDR, GCG, NIM, CAR, dan BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap 

kesehatan bank. Dua variabel independen yaitu BOPO dan GCG yang 

berpengaruh signifikan terhadap kesehatan bank. Sedangkan NPL, LDR, 

NIM, CAR tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kesehatan bank. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Bank 

Menurut (Abdullah 2003 : 17), secara umum bank biasa disebut 

bank umum atau bank komersial. Bank umum pada dasarnya 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah, yang kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang 

Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang 

menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan atau deposito dan menyalurkan kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Tiga kelompok utama institusi keuangan yaitu bank komersial, 

lembaga tabungan dan credit unions yang juga disebut lembaga 

penyimpanan karena sebagian besar dananya berasal dari simpanan 

nasabah. Bank-bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga 

penyimpanan bila diukur dengan besarnya aset. Mereka melakukan 

fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan credit unions, 

yaitu menerima deposito (kewajiban) dan membuat pinjaman. 
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2. Laporan Keuangan 

Menurut (PSAK 2014 P:09 No.1) laporan keuangan adalah 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Laporan keuangan meruapakan bagian dari 

proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap 

biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai 

contoh, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan 

dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. disamping itu juga termasuk skedul 

dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 

sebagai contoh, informasi keuangan segmen industry dan geografis 

serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. (PSAK 2014 P:07, 

KDPPLK).  

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. (PSAK 2014 

P:09, No. 1) 

Menurut (PSAK 2014 P:24, KDPPLK) laporan keuangan 

memiliki empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : 

 

 



13 

 

 
 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh 

pengguna. 

b. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. 

c. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian 

menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan 

penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur 

(faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau 

yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

d. Dapat dibandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan atar periode untuk mengidentifikasi 

kecenderuangan (tren) posisi dan kinerja keuangan. 

Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara 

relatif.  
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3. Kesehatan Bank 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang 

penilaian tingkat kesehatan bank umum, tingkat kesehatan bank 

adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko 

kinerja bank. Bank wajib memelihara atau meningkatkan tingkat 

kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan 

manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib 

melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan 

pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara individual 

maupun secara konsolidasi.  

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 

Januari 2011 menjelaskan tentang penilaian tingkat kesehatan bank 

menjelaskan bahwa faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank 

terdiri dari Profil Risiko (Risk Profile), Good Corporate 

Governance, Rentabilitas (Earnings), dan Permodalan (Capital) 

yang biasa disingkat RGEC. Setiap faktor ditetapkan peringkatnya 

berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.  

Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank. Peringkat komposit 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 
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yang signifikan. Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:  

 Peringkat Komposit 1 (PK-1) 

 Peringkat Komposit 2 (PK-2) 

 Peringkat Komposit 3 (PK-3) 

 Peringkat Komposit 4 (PK-4) 

 Peringkat Komposit 5 (PK-5) 

Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank 

yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.  

Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan  kondisi Bank 

yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya.   

Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank 

yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.  

Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank 

yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.   
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Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank 

yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.   

4. Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan 

sumber daya yang dimilikinya. 

5. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai 

aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. 

Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui 

penilaian secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Dengan semakin 

meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu 

mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari 

operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir dari penilaian kondisi 

bank tersebut dignakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan 

strategi usaha di masa datang. (Ikatan Bankir Indonesia 2016 : 3)  

6. Metode RGEC 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia 

telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis 

Risiko dengan faktor-faktor Risk Profile, Good Corporate 
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Governance, Earnings, dan Capital atau yang biasa disingkat 

dengan RGEC yang menggantikan penilaian CAMELS yang 

dulunya diatur dalam PBI No. 6/10/OBI/2004. Berikut adalah 

penilaian dari faktor-faktor RGEC : 

a. Risk Profile (Profil Risiko) 

Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat 

pada operasional bank. Bank perlu menyusun laporan profil 

risiko, selain untuk kepentingan pelaporan pada Bank 

Indonesia, juga sebagai bahan supervisi untuk mengendalikan 

risiko bank secara efektif. 

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian 

terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen 

risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 risiko 

yaitu : Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan 

risiko reputasi.  

b. Penilaian GCG (Good Corporate Governance)  

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi 

kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan 

terhadap pertauran perundang-undangan yang berlaku umum 

pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan 

usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG. Pelaksanaan 

GCG sesuai dengan Surat Edaran BI No.15/15/DPNP Tahun 
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2013 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi 

Bank Umum harus senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar 

sebagai berikut : 

1. Transparansi (Transparency) yaitu keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi yang material dan relevan serta 

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan. 

2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan 

pelaksanaan pertanggungjawaban orhan Bank sehingga 

pengolaannya berjalan dengan efektif. 

3. Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian 

pengelolaan bank dengan peraturan perundang-

perundangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank 

yang sehat. 

4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan secara 

professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun 

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam 

memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Faktor penilaian GCG merupakan penilaian terhadap 

kualitas manajemen bank berlandaskan pada prinsip-prinsip 

GCG sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Penetapan 

peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis 
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komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang 

terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan 

informasi yang relevan. Aspek penilain untuk faktor GCG 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1.  Aspek Penilaian Pelaksanaan GCG 

No. Aspek Penilaian 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Dewan 

Komisaris 

4. Pengurangan benturan kepentingan 

5. Penerapan fungsi kepatuhan 

6. Penerapan fungsi audit intern 

7. Penerapan fungsi audit ekstern 

8. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk 

pengendalian intern 

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur 

besar 

10 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 

bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan 

intern 

11. Rencana stratejik 

Sumber : Surat Edaran No. 9/12/DPNP/2007 

c. Earnings (Rentabilitas) 

Rentabilitas juga sering disebut sebagai profitabilitas usaha 

adalah perbandingan laba dengan aktiva atau modal yang 
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menghasilkan laba tersebut (Ikatan Bankir Indonesia 2016 : 

496). Rasio ini mengukur tingkat efisiensi usaha yang dilakukan 

bank untuk menghasilkan laba yang efektif.   

Menurut (Reksoprayitno 1991 : 134,136) rentabilitas dibagi 

menjadi 2 yaitu Rentabilitas Modal Sendiri dan Rentabilitas 

Ekonomi. Rentabilitas modal sendiri merupakan perbandingan 

antara besarnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan dengan 

modal sendiri perusahaan. Rentabilitas modal sendiri biasa 

disebut dengan return on equity (ROE). Rentabilitas ekonomi 

merupakan angka banding antara laba yang dicapai perusahaan 

dengan aktiva total perusahaan. Istilah lain dari rentabilitas 

ekonomi adalah ROA (return on asset). 

Penilaian rentabilitas menggunakan rentabilitas ekonomi 

yang didasarkan pada dua rasio yaitu ROA (Return On Asset) 

atau rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset dan 

NIM (Net Interest Margin) atau rasio pendapatan bunga bersih. 

d. Capital (Permodalan) 

Penilaian permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat 

kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Dalam 

melakukan perhitungan permodalan, Bank wajib mengacu pada 

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum bagi Umum. Rasio kecukupan 

modal dapat diukur menggunakan rumus CAR. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang telah diperbaharui, 

maka tingkat analisis kesehatan bank dapat di analisis melalui laporan 

keuangan bank, kemudian alat analisis yang digunakan adalah dengan 

menggunakan metode RGEC. Dari hasil analisis dapat disimpulkan sehat 

atau tidaknya tingkat kesehatan bank. Dari penjelasan diatas maka kerangka 

pemikiran dapat disusun sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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