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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tanggal 5 januari 2011 Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan 

tentang penilaian kesehatan bank umum berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia No.13/1/PBI/2011. Peraturan tersebut menggantikan cara lama 

penilaian kesehatan bank dengan metode CAMELS yang sudah diberlakukan 

hampir delapan tahun sejak 12 April 2004. Dan digantikann dengan metode 

baru yaitu RGEC (risk profile, Good Corporate Governance, earnings, 

capital) yang mana metode tersebut mewajibkan bank umum untuk 

melakukan penilaian sendiri (self assessment) tingkat kesehatan bank dengan 

menggunakan pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating). Terbitnya surat 

edaran tersebut, sekaligus menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/10/PBI/2004. 

Faktor yang melatarbelakangi perubahan dari metode CAMELS ke 

metode RGEC disebabkan karena dalam analisis metode CAMELS belum 

memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana bank dikelola. Masing-

masing komponen dan faktor dalam metode tersebut masih dianalisis secara 

terpisah, dan belum mempehatikan adanya keterkaitan antara satu parameter 

dengan parameter lainnya. Selain dari belum adanya keterkaitan antara faktor 
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dan komponen, CAMELS juga belum memperhitungkan kinerja masa depan 

serta perbandingan bank dengan bank sejenis. Sehingga  kinerja yang 

dilakukan bank selama ini lebih banyak terfokus pada pencapaian laba, tetapi 

hanya sedikit membahas risiko. Evaluasi yang hanya fokus pada sisi 

pencapaian laba cenderung bias dan tidak berorientasi pada pencapaian jangka 

panjang. Hal tersebutlah yang melatar belakangi perubahan analisis kesehatan 

Bank menajdi RGEC yang lebih terfokus pada penilaian kualitas manajemen 

bank yang diukur dari penerapan GCG dan manajemen risiko sedangkan, 

penilaian faktor Pendapatan dan faktor Permodalan hanya merupakan dampak 

(impact) dari strategi yang telah dilakukan manajemen. 

Analisis penilaian tingkat kesehatan Bank diperlukan bagi semua 

perbankan baik Konvensional maupun syariah. Karena berkaca pada krisis 

keuangan global di era-90an disebabkan kurang baiknya manjemen perbankan 

pada saat itu dan metode penilaian kesehatan Bank belum sempurna 

mengakibatkan kurang lebih 109 bank dilikuidasi. Banyaknya perbankan yang 

dilikuidasi diakibatkan kerena bank khususnya Bank Konvensional yang lebih 

banyak melakukan usaha pada sektor Non Riil untuk memeperoleh laba dan 

memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dana nasaba beserta bunga 

yang telah disepakati, akan tetapi disisi lain perbankan syariah lebih tahan 

terhadap krisis moneter yang terjadi di Indonesia, karena perbankan syariah 

lebih banyak melakukan usaha pada sektor riil dan disamping itu Bank 
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Syariah tidak menjajikan  bunga (riba) kepada nasaba karena itu bertentangan 

dengan hukum syariah itu sendiri (Angraini,dkk).  

Krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir memberi 

pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan 

yang tidak diimbangi dengan penerapan Manajemen Risiko yang memadai 

dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada Bank maupun 

terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Pengalaman dari krisis 

keuangan global tersebut mendorong perlunya peningkatan efektivitas 

penerapan Manajemen Risiko dan GCG. Tujuannya adalah agar Bank mampu 

mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut 

perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan GCG dan 

Manajemen Risiko yang lebih baik sehingga Bank lebih tahan dalam 

menghadapi krisis. Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, maka Bank 

Indonesia menyempurnakan metode penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum (Surat edarana  No.13/ 24 /DPNP ). 

Berdasarkan Statistik yang dipublikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) pada Desember 2016, Indonesia memiliki 13 Bank Umum Syariah 

(BUS), 21 Unit usaha Syariah (UUS) dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS). 
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Tabel 1.1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

Indikator 2013 2014 2015 2016 

BUS 11 12 12 13 

UUS 23 22 22 21 

BPR 163 163 163 166 

Sumber : Data Statistik OJK Perbankan Syariah 

Perkembangan industri perbankan syariah, terutama produk dan jasa 

yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan 

profil risiko Bank, dan akibatnya berdasarkan resiko tersebut akan 

mempengaruhi penilaian kesehatan suatu Bank. Padahal salah satu unsur yang 

sangat diperhatikan oleh bank adalah tingkat kesehatannya. Kesehatan bank 

menurut Triandaru & Budisantoso (2008:51) dapat diartikan sebagai 

kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan 

secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan cara-cara 

yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. 

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara 

kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat 

membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh 

pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan 
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moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan bank dapat 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi 

perekonomian secara keseluruhan (Fitriana, dkk 2015). Pada prinsipnya 

tingkat kesehatan, pengelolaan Bank, dan kelangsungan usaha Bank 

merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen Bank. Oleh karena 

itu, Bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya (Surat 

edarana  No.13/ 24 /DPNP). 

Penelitian tentang penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan baik 

instrumen resmi yang dikeluarkan oleh regulator maupun instrumen tidak 

resmi telah banyak dilakukan. Diantaranya yaitu Putri (2013) yang menelti 

tentang perbedaan tingkat kesehatan bank antara bank besar dan bank kecil, 

Ramadhany, dkk (2015) yang membandingkan tingkat kesehatan bank umum 

BUMN dan bank umum swasta menggunakan RGEC, Fitriana,dkk (2015) 

menguji tingkat kesehatan bank BUMN syariah dengan bank BUMN 

konvensional dengan metode RGEC begitu pula dengan penelitian Sugari,dkk 

(2016) yang meneliti perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan 

konvensional yang terdaftar pada OJK, Husein,dkk (2016) mengukur tingkat 

kesehatan bank dengan membandingkan pendekatan CAMELS dan RGEC 

pada bank umum syariah tahun 2012-2014 serta Rizkiyah,dkk (2017) yang 

meneliti  perbandingan tingkat kesehatan bank berdasarkan risk profile, good 

corporate governance, earnings dan capital (RGEC)  pada Bank Syariah di 

Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates, dan Kuwait  Periode 2011-2015. 
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Berdasarkan paparan penjelasan diatas, mengenai penelitian tingkat 

kesehatan bank telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut 

menggunakan beberapa rasio keuangan, dengan bank serta tahun yang 

berbeda sesuai dengan kriteria dan sampel masing-masing. Oleh karena itu 

penelitian ini juga bertujuan mengananalisis kesehatan bank umum syariah 

dengan metode RGEC. keterkaitan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu sama-sama ingin meneliti kesehatan Bank Umum khusunya 

Bank Umum Syariah (BUS) dengan menggunakan metode RGEC. Namun 

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian ini tidak bermaksud membandingkan antara bank syariah yang satu 

dan yang lain akan tetapi peneliti ingin meneliti kinerja Bank Umum Syariah 

secara keseluruhan. Berdasarkan uraian diatas maka dalam peneliti ini 

ditetapkan topik sekali sebagai judul : “Analisis Kesehatan Bank Umum 

Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan  R G E C (Risk Profil, Good 

Corporate Governance, Earnings, Capital)  Periode 2014-2016 Yang 

Terdaftar di Bank Indonesia (BI)”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumukan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesehatan Bank Umum Syariah pada faktor Risk Profile 

jika ditinjau dari faktor risiko kredit dan risiko likuiditas ? 
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2. Bagaimana kesehatan Bank Umum Syariah ditinjau pada faktor Good 

Corporate Governance? 

3. Bagaimana kesehatan Bank Umum Syariah ditinjau pada faktor 

Earnings? 

4. Bagaimana kesehatan Bank Umum Syariah ditinjau pada faktor 

Capital? 

5. Bagaimana kesehatan Bank Umum Syariah ditinjau pada faktor RGEC 

? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis kesehatan Bank Umum Syariah  pada faktor Risk 

Profile jika ditinjau dari faktor risiko kredit dan risiko likuiditas 

2. Untuk menganalisis kesehatan Bank Umum Syariah ditinjau pada 

faktor Good Corporate Governance 

3. Untuk menganalisis kesehatan Bank Umum Syariah ditinjau pada 

faktor Earnings 

4. Untuk menganalisis kesehatan Bank Umum Syariah ditinjau pada 

faktor capital 

5. Untuk menganalisis kesehatan Bank Umum Syariah ditinjau pada 

faktor RGEC 
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D. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat disrasakan 

dan di ambil atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Manfaat 

dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat bagi dunia perbankan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan bank

syariah di Indonesia dan masukan yang berguna agar dunia perbankan

lebih meningkatkan kinerja bank.

2. Manfaat bagi pengguna jasa perbankan

Kepada pengguna jasa perbankan dapat sebagai bahan informasi dan

mengetahui kesehatan Bank syariah di Indonesia.

3. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan

pihak – pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan

melakukan penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan

datang.


