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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan 

penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara yaitu berupa wahana 

untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan 

efisien. Tingkat kesehatan bank merupakan aspek penting yang harus 

diketahui oleh stakeholders. Penilaian kesehatan bank akan berguna dalam 

menerapkan GCG dan untuk menghadapi resiko di masa yang akan datang 

(PBI No.13/1/PBI/2011). Khususnya bagi para shareholders adanya 

penilaian tingkat kesehatan bank akan mendorong  shareholders dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

Pada tanggal 25 Oktober 2011 Bank Indonesia  menerbitkan Surat 

Edaran (SE) tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. SE bernomor 

13/24/DPNP tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank 

Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum Konvensional, yang diterbitkan pada 5 Januari 2011.  Kebijakan 

tersebut berisi tentang pergantian metode CAMELS rating system menjadi 

Risk Based Bank Rating atau lebih dikenal dengan RGEC yang lebih 

berorientasi pada risiko dan penerapan good corporate governance, 

rentabilitas dan kecukupan modal (Hermana, 2015). Adanya perubahan 

kompleksitas usaha dan risiko profil, penerapan pengawasan secara 
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konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang 

diterapkan secara internasional telah mempengaruhi pendekatan penilaian 

tingkat kesehatan bank, hal ini yang menjadi latar belakang dikeluarkannya 

peraturan tersebut oleh Bank Indonesia (Sugari, 2015).   

Penelitian terkait dengan tingkat kesehatan bank menggunakan metode 

RGEC diantaranya dilakukan oleh Iha (2015) menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan Bank Bukopin dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yang diukur 

dengan menggunakan metode RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan 

bank yang sehat. Faktor Risk Profile yang dinilai melalui NPL dan LDR 

secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah 

dilaksanakan dengan baik. Faktor Good Corporate Governance Bank 

Bukopin sudah memiliki dan menetapkan tata kelola perusahaan dengan baik. 

Faktor Earnings atau rentabilitas yang penilaiannya menggunakan ROA 

mengalami penurunan laba tetapi jumlah asetnya terus bertambah sampai 

tahun 2014, bank Bukopin berada pada predikat cukup sehat. Faktor Capital 

yang dinilai dengan menggunakan CAR, peneliti membuktikan bahwa Bank 

Bukopin memiliki faktor Capital yang baik karena nilai CAR berada di atas 

8% berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. 

 Fitriana (2015) melakukan penelitian tentang tingkat kesehatan bank 

BUMN Syariah dengan Bank Bumn Konvensional dengan menggunakan 

metode RGEC. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan 

sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari hasil publikasi laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah 
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dan Bank Umum Konvensional periode 2012-2014. Data diuji menggunakan 

Mann-Whitney dan hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara kedua kecuali pada pendapatan.  

 Diarto (2016) melakukan penelitian tentang analisis tingkat kesehatan 

bank dengan menggunakan metode RGEC. Penelitian ini merupakan studi 

kasus terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk periode 2011-2014.  

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selama tahun 2011-2014 secara umum 

berada pada peringkat komposit 1 yaitu dalam kondisi sangat sehat. Risk 

Profile menunjukkan kondisi sangat baik, good corporate governance yang 

terdiri dari 11 aspek penilaian, yaitu self assessment terhadap tata kelola 

perusahaan dalam kategori sangat baik, earning dengan menggunakan 

perhitungan rasio ROA dan NIM, dari kedua rasio tersebut menunjukkan 

kondisi sangat sehat, capital dengan menggunakan perhitungan rasio CAR 

menunjukkan kondisi yang sehat dari tahun ke tahun.  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian dengan 

judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Dengan Menggunakan 

Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, 

dan Capital) (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT 

Bank Central Asia Tbk.)”ini dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan 

bank dengan menilai tingkat kesehatannya berdasarkan empat faktor tersebut. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan  PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk. berdasarkan pendekatan RGEC ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan  PT Bank Central Asia Tbk. berdasarkan 

pendekatan RGEC ? 

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja pada PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. berdasarkan pendekatan 

RGEC ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan maslah diatas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai sebagai berikut : 

1. Menggambarkan kinerja keuangan PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. berdasarkan pendekatan RGEC. 

2. Menggambarkan kinerja keuangan  PT Bank Central Asia Tbk. 

berdasarkan pendekatan RGEC. 

3. Membandingkan kinerja pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. berdasarkan pendekatan RGEC. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

tentang tingkat kesehatan serta perbedaan antara PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. dinilai dengan 

metode RGEC. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat 

mengembangkan penelitian sebelumnya yang masih terdapat perbedaan 

hasil dan objek penelitian, sehingga nantinya akan bermanfaat dan 

menjadi sumber informasi yang dapat digunakan bagi pihak yang 

berkepentingan. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis 

yaitu bagi bank dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak manajemen 

bank dan invenstor dalam menilai tingkat kesehatan bank. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam 

menilai keadaan suatu bank sehingga dapat memilih bank yang dapat 

dipercaya untuk mengelola dana masyarakat ataupun dalam proses 

penyediaan layanan jasa perbankan yang lain.  

 


