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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk menganalisis tingkat 

kesehatan bank, diantaranya Putri, dkk (2015) menyatakan, bahwa 

penilaian kesehatan bank ditinjau dari faktor RGEC menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar dan bank 

kecil. Namun untuk variabel profil risiko dan GCG yang termasuk bagian 

dari RGEC (risk profile, Good Corporate Governance ,earnings, capital) 

menunjukkan adanya perbedaan antara bank besar dan bank kecil 

sedangkan variabel rentabilitas dan permodalan tidak menunjukkan 

perbedaan antara bank besar dan bank kecil. Penyebabnya adalah variabel 

rentabilitas yang diukur dengan ROA dan permodalan yang diukur dengan 

CAR yang dimiliki bank besar maupun bank kecil sudah memadai dari 

standar yang ditetapkan BI. Sedangkan faktor profil risiko dan GCG 

menunjukkan adanya perbedaan disebakan karena untuk faktor profil 

risiko bank besar memiliki peringkat profil risiko yang lebih rendah 

daripada bank kecil. Sedangkan untuk faktor GCG terdapat perbedaan 

karena bank kecil memiliki peringkat GCG yang lebih tinggi daripada 

bank besar. 

     Fitriana, dkk (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kesehatan Bank antara Bank 
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BUMN Syariah dengan Bank BUMN Konvensional jika di ukur dengan 

metode RGEC (risk profile, Good Corporate Governance ,earnings, 

capital) kecuali pada faktor pendapatan. Hal ini dikarenakan perbedaan 

tingkat perolehan laba antara bank BUMN syariah dan bank BUMN 

konvensional yang berbeda. selain itu jumlah aset pada bank BUMN 

syariah dan bank BUMN konvensional mengakibatkan perbedaan di antara 

keduanya karena semakin banyak asset akan semakin besar potensi tingkat 

keuntungan yang dicapai bank. Jika dilihat dari umurnya bank BUMN 

konvensional lebih tua dibanding dengan bank BUMN syariah yang masih 

tergolong masih muda dalam industri perbankan di Indonesia sehingga 

aset yang didapat bank BUMN konvensional lebih tinggi dibanding bank 

BUMN syariah. 

 Ramadhany, dkk (2015 kesimpulan dari hasil peneliatnnya 

menunjukkan bahwa, tingkat kesehatan bank BUMN lebih baik daripada 

bank swasta nasional devisa jika di ukur dengan metode RGEC, hal ini 

dikarenakan variabel pendapatan dan permodalan yang diukur dengan 

menghitung nilai rata-rata ROA, NIM dan CAR yang dimiliki bank 

BUMN lebih besar dibandingkan dengan bank swasta nasional devisa. 

Nilai rata-rata ROA, NIM dan CAR bank BUMN yang lebih besar 

menunjukkan bahwa bank yang dimiliki pemerintah berusaha menjaga 

perolehan laba, pendapatan serta kecukupan modal yang dimiliki 

sedangkan dari variabel profil resiko yang diukur dengan rasio NPL dan 

LDR yang lebih besar pada bank swasta nasional devisa menunjukkan 
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bahwa bank swasta nasional devisa cenderung menjaga risiko kredit dan 

likuiditasnya agar tetap rendah.  

         Umiyati dan faly (2015) memperoleh hasil penelitian yaitu bahwa 

kinerja keuangan Bank Panin Syariah sebelum dan setelah go public 

dengan menggunakan metode RGEC terdapat perbedaan yang signifikan 

pada permodalan yang diukur dengan CAR dan tata kelola perusaaan atau 

GCG, sedangkan pada variabel profil resiko yang diukur dengan rasio 

NPF dan FDR serta variabel pendapatan yang diukur dengan rasio ROA, 

ROE, dan NIM tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap 

kinerja Bank Panin Syariah sebelum dan setelah go public. 

          Angraini, dkk (2015) menunjukkan, bahwa secara keseluruhan 

tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dan PT. BRI Syariah 

periode 2011-2013 sehat, yang diukur dengan metode RGEC. Namun jika 

dilihat tingkat efisiensi yang lebih rinci pada variabel tata kelola perusaan 

(GCG), variabel pendapat dan variabel permodalan yang dilakukan, BRI 

lebih unggul dibandingkan BRI Syariah. Sedangkan pada variabel profil 

resiko yang diukur dengan rasio LDR / FDR BRI Syariah lebih baik dari 

BRI. 

          Husein,dkk (2016) menemukan, bahwa terdapat perbedaan tingkat 

kesehatan Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode CAMEL 

dan RGEC. Hal tersebut disebakan kareana dalam metode CAMELS 

keterkaitan antara faktor-faktor di dalamnya belum terhubung sehingga 

belum memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana bank dikelola. 



12 
 

Kemudian penialaian kesehatan dengan menggunakan CAMELS banyak 

terfokus pada sisi upside bisnis (pencapaian laba dan pertumbuhan). 

Sedangkan parameter penilaian dengan metode RGEC mencakup sisi 

upside dan downside yaitu sisi upside bisnis pencapaian laba dan 

pertumbuhan serta sisi downside penilaian terhadap risiko yang akan 

muncul baik sekarang maupun jangka panjang. Penilaian dengan metode 

RGEC ditentukan dari self assessment setiap bank, Sehingga metode 

RGEC ini menjadi solusi. 

         Sugari,dkk (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan dalam analisis tingkat kesehatan bank 

syariah dan bank konvensional jika dinilai dengan metode RGEC. Hal 

tersebut disebakan karena tiap-tiap bank syariah dan konvensional 

memiliki kemampuan meminimalkan risiko, kemampuan meningkatkan 

kualitas penerapan manajemen risiko dan penerapan GCG yang berbeda 

pada kegiatan operasionalnya. Serta kecukupan modal dan rentabilitas 

yang ralatif sama.  

            Adapun  perbedaan dari penelitian sebelumnnya dengan penelitian 

ini yaitu pada jenis sampel seperti pada pada penelitian Putri, dkk (2015) 

menggunakan sampel Bank Besar dan Bank Kecil sedangkan Fitriana, dkk 

(2015) menggunakan sampel Bank BUMN Konvensional dan Bank 

BUMN Syariah serta penelitian-penelitaian sebelumnya yang 

menggunakan sampel yang berbeda-beda.  Namun pada penelitian ini 

hanya fokus menggunakan sampel Bank Umum Syariah saja serta tidak 
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bermaksud membandingkan seperti penelitian-penelitian sebelumnya. 

Selain itu hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnnya terdapat pada periode penelitian yaitu pada tahun 2014-2015. 

 

Teori dan Kajian Pustaka 

1. Definisi Bank   

Hasibuan (2009:2) Bank umum adalah lembaga keuangan, 

pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas 

pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan 

perekonomian. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa Bank merupakan lembaga 

keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dari berbagai definisi bank tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang 

aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat atau pihak yang memiliki 

dana kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian kredit atau 

pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana yang dinilai layak serta 

memberikan layanan jasa bank lainnya.   
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2. Bank Umum Syariah

Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Syariah adalah bank 

yang beroperasi dengan tidak berdasarkan pada bunga. Bank syariah juga 

dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang 

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan 

As-Sunnah. Antonio (2001) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu 

Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank 

Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank 

yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-

Qur’an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah 

Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara 

bermuamalat secara Islam. 

3. Laporan Keuangan

Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat 

untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan pada 

pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak internal seperti manajemen 

perusahaan dan karyawan, dan yang kedua adalah pihak eksternal seperti 

pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan masyarakat (Hery, 2012:3). 



15 
 

4. Kesehatan Bank   

Kesehatan Bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, 

baik pemilik, manajemen, masyarakat pengguna jasa bank dan pemerintah 

dalam hal ini Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan perbankan, 

karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk 

terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Triandaru dan Budisantoso 

(2008:51) kesehatan bank dapat diartikan kemampuan suatu bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu 

memenuhi  semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang 

sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.  

Sedangkan pengertian Kesehatan Bank Menurut Veithzal Rivai 

(2007:118) kesehatan bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-

fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan 

masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, pemerintah dalam 

melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan bank 

adalah kemampuan bank dalam memelihara kepercayaan masyarakat, 

menjalankan fungsi intermediasi, membantu kelancaran lalu lintas 

pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan 

berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. 
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5. Penilaian Kesehatan Bank dengan Metode RGEC  

a. Penilaian profil risiko 

      Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap 

risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat 

risiko dalam operasional bank. Jenis risiko yang wajib dinilai terdiri 

atas 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko 

operasional, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko 

hukum, dan risiko reputasi (Fitriana,dkk). Berikut adalah penjelasan 

dari masing-masing jenis risiko sesuai denga surat edaran Bank 

Indonesaia No.13/24/DPNP/2011. 

  Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit 

umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya 

bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), 

atau kinerja penyedia dana (borrower). Risiko Kredit dapat meningkat 

antara lain karena terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, 

wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha 

tertentu  

    Risiko 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 antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko 

ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik 
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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. Cakupan posisi trading book dan banking book mengacu pada 

ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar. 

     Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, 

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko 

Likuiditas disebut juga risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity 

risk) dan risiko likuiditas pasar (market liquidity risk). 

     Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan 

dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, 

kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang 

mempengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko Operasional dapat 

disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan 

kejadian eksternal. 

      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 

syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. 
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        Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank 

dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan 

stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan 

bisnis. Sumber Risiko Stratejik antara lain ditimbulkan dari 

kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam 

perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan 

kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

       Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak 

mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan 

antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran 

hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku 

umum. 

       Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif 

terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam 

mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung 

(below the line) dan bersifat langsung (above the line). 

      Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan indikator 

risiko kredit dan risiko likuiditas saja sebagai proxy dari rofil risiko 

karena pada 2 jenis risiko ini yang datanya dapat diakses sedangkan 

kedelapan risiko yang lain tidak digunakan karena minimnya 

ketersediaan data. 
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b. Penilaian Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance (GCG) menurut SE BI 

No.13/24/DPNP/2011 Penilaian faktor GCG merupakan penilaian 

terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan 

Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum 

dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha 

Bank. 

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, hasil penilaian 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia mengenai GCG bagi Bank Umum hanya 

merupakan salah satu sumber penilaian faktor GCG Bank dalam 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 

Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) 

peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, 
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dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil 

mencerminkan penerapan GCG bank yang lebih baik. 

c. Penilaian Rentabilitas (Earning) 

Rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai 

oleh bank yang bersangkutan. Penilaian faktor rentabilitas meliputi 

evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, 

dan sustainability rentabilitas Bank dengan mempertimbangkan 

aspek tingkat, trend, struktur, dan stabilitas dengan memperhatikan 

kinerja per group serta manajemen rentabilitas Bank, baik melalui 

analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.   

d. Penilaian 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 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. 

 


