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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang menjadi pendukung dalam melakukan 

penelitian ulang terhadap kinerja keuangan bank dengan menggunakan 

metode RGEC diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Iha (2015) terkait 

dengan tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC 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 
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sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari hasil publikasi laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah 

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 masalah dan hasil dari beberapa penelitian 

terdahulu, penulis menarik kesimpulan bahwa penilaian tingkat kesehatan 

bank dengan metode RGEC setelah dikeluarkannya Peraturan Bank 

Indonesia No. 13/1/PBI/2011 merupakan faktor yang penting yang perlu 

diperhatikan oleh perbankan, regulator maupun stakeholder secara 

keseluruhan termasuk masyarakat untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. 
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Beberapa penelitian menggunakan objek dan hasil yang berbeda. Sehingga 

dari hal tersebut, penulis melakukan studi untuk menganalisis perbedaan 

tingkat kesehatan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT 

Bank Central Asia Tbk. dengan menggunakan metode RGEC. Pemilihan 

judul ini disebabkan karena industri perbankan di Indonesia mengalami 

perkembangan positif dengan demikian penelitian mengenai penilaian tingkat 

kesehatan bank menggunakan metode RGEC ini penulis anggap penting 

untuk diteliti. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Bank 

 Definisi Perbankan menurut UU No.10 Tahun 1998 yaitu badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan 

pengertian lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang bergerak di 

bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau 

hanya menyalurkan atau kedua-duanya menghimpun dana menyalurkan dana 

(Kasmir, 2012a). 

2. Laporan Keuangan 

 Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009) “Laporan keuangan 

adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 
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bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka”. 

 Secara umum menurut Kasmir (2012b) pembuatan laporan keuangan 

disusun dengan beberapa tujuan memberikan informasi keuangan tentang 

jumlah aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, jumlah biaya-biaya yang 

dikeluarkan, Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank, memberikan 

informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan 

keuangan yang disajikan. 

3. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan gambaran hasil ekonomi dari perusahaan 

atau perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur 

perkembangannya dengan cara menganalisis data-data keuangan yang 

tercantum dalam laporan keuangan (Putri, 2016). Menurut Hanryono (2016) 

Penilaian kinerja keuangan dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat 

memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang berkepentingan dan digunakan 

untuk pencapaian tujuan perusahaan. 

4. Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan 

Tingkat keberhasilan sebuah kinerja keuangan perbankan dapat 

diketahui melalui pengukuran dan penilaian kinerja bank. Pengukuran kinerja 
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merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi perbankan, hal ini 

dikerenakan pengukuran tersebut dapat mempengaruhi perilaku pengambilan 

keputusan di dalam perbankan (Wulandari, 2015).  

Pengukuran kinerja keuangan bank dapat menggunakan berbagai 

metode. Umumnya, metode yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan 

bank dengan menggunakan penilaian tingkat kesehatan perbankan. Tingkat 

kesehatan suatu bank, dapat diketahui dengan melakukan penilaian terhadap 

kesehatan bank. Untuk melakukan penilaian tersebut, terdapat 4 faktor  untuk 

menentukan tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan pendekaan RGEC 

(Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) yang tertuang 

didalam PBI No. 13/1/PBI/2011. 

5. Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Pendekatan RGEC 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No: 13/ 1 /PBI/2011 Bank wajib 

melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan 

menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) dengan cakupan 

penilaian terhadap faktor-faktor RGEC (Risk profile, Good Corporate 

Governance, Earnings dan Capital). RGEC merupakan sistem penilaian 

tingkat kesehatan industri perbankan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia berdasarkan faktor-faktor Risk profile, Good Corporate 

Governance, Earnings dan Capital. Iha (2015) menyatakan bahwa metode 

RGEC adalah pengganti tata cara perhitungan pada metode CAMELS  yang 

terdiri dari ukuran kinerja perusahaan mulai dari Capital, Asset Quality, 

Mangamenet, Earning dan Liquidity serta sensivity to Market Risk. 
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1. Risk profile (profil resiko) 

Yessi (2015) menyatakan bahwa setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh bank sangat memungkinkan akan timbulnya risiko, 

oleh karena itu Risk Profile (profil risiko) digunakan menjadi salah satu 

dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Risk Profile sendiri terdari dari: 

a. Risiko Kredit  

 Risiko Kredit adalah risiko yang merupakan akibat dari 

kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban 

terhadap bank. Risiko kredit dihitung menggunakan rasio Non 

Performing Loan (NPL): 

𝑁𝑃𝐿 =
Kredit Bermasalah

Total Kredit
× 100% 

Sumber: (Yessi, 2015) 

b. Risiko Pasar 

Risiko Pasar merupakan risiko yang ditimbul karena 

penurunan nilai investasi akibat pergerakan pada faktor-faktor 

pasar (Artyka, 2015). Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko 

suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko 

komoditas (SE No. 13/24/DPNP/2011).  

Rasio pasar dihitung dengan menggunakan rasio Interest 

Rate Risk : 

𝐼𝑅𝑅 =
𝑅𝑆𝐴 (𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)

𝑅𝑆𝐿 (𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠)
× 100% 

Sumber: (Artyka, 2015)  
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c. Risiko likuiditas  

 Risiko likuiditas adalah risiko bank akibat ketidakmampuan 

bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari 

pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa mengganggu 

aktivas bank sehari-hari (PBI No. 11/25/2009). Risiko likuiditas 

dihitung menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR): 

𝐿𝐷𝑅 =
Total Kredit

Total Dana Pihak Ketiga
× 100% 

Sumber:(Iha, 2015) 

d. Risiko Operasional 

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan 

dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, 

kegagalan system, dan/atau adanya kejadian eksternal yang 

mempengaruhi operasional Bank. Risiko ini dapat disebabkan 

antara lain oleh Sumber Daya Manusia, Proses, Sistem, dan 

kejadian eksternal (SE No. 13/24/DPNP/2011).  

e. Risiko Hukum 

Risiko Hukum merupakan risiko dari ketidakpastian 

tindakan atau tuntutan atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau 

interpretasi dari kontrak, hukum atau peraturan (Artyka, 2015). 

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum 

dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul 

antara lain karena ketiadaan peraturan perundang–undangan yang 

mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya 
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syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai (SE No. 

13/24/DPNP/2011). 

f. Risiko Stratejik 

Risiko yang terjadi karena adanya penetapan dan 

pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan 

keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank 

terhadap perubahan eksternal (SE No. 13/24/DPNP/2011). 

g. Risiko Kepatuhan 

Risiko kepatuhan disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu 

bank untuk melaksanakan perundang–undangan dan ketentuan 

lain yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul 

karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap 

ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum (SE No. 

13/24/DPNP/2011). 

h. Risiko Reputasi 

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder 

yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank (Artyka, 

2015). 

2. Good Corporate Govenance (GCG) 

Good Corporate Governance digunakan untuk menilai kualitas 

manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia (Sugari, 2015). Penerapan GCG akan 

memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai 
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perusahaan dan pengelolaan sumber daya serta pengelolaan risiko 

secara lebih efektif dan efisien akan memperkokoh kepercayaan seluruh 

stakeholder bank yang merupakan unsur penting dalam pertumbuhan 

usaha bank jangka panjang. 

Menurut Fitriana (2015) penetapan peringkat faktor GCG 

dilakukan berdasarkan analisis yang 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 relevan untuk mendukung analisis terhadap struktur, 

proses dan hasil dari tata kelola dan keterkaitannya antara satu sama 

lain. Dalam melakukan penetapan peringkat faktor GCG, sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai GCG bagi Bank 

Umum hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank hanya 

merupakan salah satu sumber penilaian faktor GCG Bank dalam 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 

/POJK.03/2016, Tata Kelola bank umum yang baik adalah suatu tata 

cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 

(transparency) yaitu keterbukaan bank dalam menyampaikan informasi 

yang relevan serta terbuka dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas 

(accountability) yaitu kejelasan dari pelaksanaan pertanggungjawaban 

setiap fungsi yang terdapat dalam bank sehingga pengelolaannya 

berjalan efektif, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian 
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pengelolaan bank dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, 

independensi (independency) yaitu mampu bertindak secara objektif 

dan bebas dari pengaruh datri pihak manapun, memiliki komitmen yang 

tinggi atas pengembangan usaha bank itu sendiri, dan kewajaran 

(fairness) yaitu keadilan dalam memenuhi hak-hak stakeholder 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Earnings (Rentabilitas) 

Pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan bank 

dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Menurut 

(Kasmir, 2012b) Penilaian rentabilitas suatu bank dilihat dari 

kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Rentabilitas dapat 

memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan berapa 

besar pertumbuhan laba dari sebuah aktivitas usaha sebuah perusahaan. 

Selain itu, hal ini akan sangat baik apabila digunakan oleh manajemen 

untuk melakukan evaluasi serta check and balances terhadap kinerja 

dan efisiensi manajemen baik itu dibidang produksi maupun penjualan 

(Setiaji, 2011). 

 Menurut Artyka (2015) penilaian terhadap faktor rentabilitas ini 

dapat dinilai dengan : 

a. Return On Assets (ROA) 

ROA merupakan  rasio yang menunjukkan besarnya laba 

yang diperoleh bank terhadap rata-rata total aset dimana rata-rata 
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total aset diperoleh dari jumlah aset awal periode dan akhir 

periode dibagi dua. 

𝑅OA =
Laba sebelum pajak

Rata − rata total asset
× 100% 

Sumber: SE No. 13/24/DPNP/2011 

b. Return On Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) yaitu rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan dari modal untuk menghasilkan 

keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa. 

Rasio ini membandingkan antara keuntungan setelah pajak 

dengan jumlah modal (Setyorini, 2016). Rasio ini juga digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu.Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. 

𝑅𝑂𝐸 =
Laba setelah pajak

Rata − rata modal inti
× 100% 

Sumber: SE No. 6/23/DPNP/2004 

c. Net Interest Margin (NIM) 

NIM (Net Interest Margin) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

mengendalikan biaya-biaya dan digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva 

produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih 

(Mandasari, 2015). 
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𝑁𝐼𝑀 =
Pendapatan bunga bersih

Rata − rata aktiva produktif
× 100% 

Sumber: SE No. 13/24/DPNP/2011 

d. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam menelola sumber daya yang 

ada, semakin rendah rasio BOPO maka semakin efisien bank 

terebut. 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
Total beban operasional

Total pendapatan operasional
× 100% 

Sumber: SE No. 6/23/DPNP/2004 

4. Capital (Permodalan) 

 Pengukuran faktor permodalan ini menggunakan rasio CAR, 

yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada 

bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri baik disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana 

masyarakat, pinjaman, dan lain-lain (Sugari, 2015). 

𝐶𝐴𝑅 =
Modal

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko(ATMR)
× 100% 

Sumber: (Iha, 2015) 
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6. Peringkat Komposit 

  Peringkat komposit dikategorikan sebagai berikut: 

a) Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang 

secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari kondisi bisnis 

dan faktor eksternal lainnya. 

b) Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang 

secara umum sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis 

dan faktor eksternal lainnya. 

c) Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang 

secara umum cukup sehat sehingga dinilai sangat mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

d) Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang 

secara umum kurang sehat sehingga dinilai sangat mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

e) Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang 

secara umum tidak sehat sehingga dinilai sangat tidak mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor internal lainnya. 
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Diarto (2016) menyatakan bahwa Langkah-langkah dalam melakukan 

analisis tingkat kesehatan bank adalah: 

a. Menghitung laporan keuangan tahunan dengan menggunakan rasio 

keuangan berdasarkan metode RGEC. 

b. Menganalisis hasil penilaian rasio dengan metode RGEC pada masing-

masing faktor. 

c. Menetapkan peringkat komposit bank secara keseluruhan. 

d. Mengambil kesimpulan dari hasil analisis. 

 


