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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Tujuan fundamental dalam bisnis perbankan yaitu memperoleh 

keuntungan seoptimal mungkin dengan cara memberikan jasa keuangan 

kepada masyarakat. Bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan 

menjaga kinerjanya agar tetap baik merupakan salah satu kunci dalam 

memperoleh keuntungan yang baik. Menurut Mudrajat Kuncoro and 

Suhardjono (2002, 539), bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik 

berarti bank tersebut memiliki prospek usaha yang dapat selalu berkembang 

dan dapat memenuhi ketentuan prinsip kehati-hatian (prudential banking 

regulation). Sehingga upaya yang dilakukan oleh perbankan dalam menjaga 

kinerjanya dan memelihara kepercayaan masyarakat adalah dengan 

mempertahankan tingkat kesehatannya. 

 Untuk menilai suatu kesehatan bank, dapat dilihat dari berbagai segi 

penilaian yang bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam 

kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau bahkan tidak 

sehat. Dalam penilaian tersebut, Bank Indonesia sebagai payung hukum 

perbankan terus melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam 

melakukan standar penilaian. Pesatnya perkembangan perbankan di Indonesia 

membuat pemerintah  mengubah tatacara dalam menilai tingkat kesehatan 

bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP pada 

tanggal 25 Oktober 2011 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari 
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peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum. Dalam peraturan baru ini, metode sebelumnya yakni 

CAMELS diubah menjadi metode RGEC yang meliputi empat faktor 

pengukuran, yaitu Profil Risiko (Risk Profile), Good Corporate Governance 

(GCG), Rentabilitas (Earnings), dan Permodalan (Capital). Peraturan ini 

mulai efektif digunakan oleh seluruh bank umum di Indonesia mulai 1 Januari 

2012. 

 Pada penelitian yang dilakukan Hamta (2014), dengan judul Analisa 

Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning Dan Capital Sebagai Alat 

Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank: Studi Kasus Pada Bank 

Pemerintah Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2013. Menghasilkan analisa 

penggunaan 7 rasio yang ada pada aspek metode RGEC, yaitu rasio NPL dan 

LDR yang mewakili aspek risiko profil, rasio ROE dan NPM yang mewakili 

aspek GCG, rasio ROA dan NIM yang mewakili aspek earning dan rasio 

CAR yang mewakili aspek capital dalam menilai tingkat kesehatan pada bank 

pemerintah yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013, secara umum keempat 

bank pemerintah tersebut berada pada tingkat kesehatan yang sehat dan telah 

menjaga tingkat kesehatannya dengan baik dan menerapkan manajemen yang 

efisien sesuai standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia. 

 Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan Rahman et al. (2016), 

dengan judul Analisis Kinerja Perbankan Dengan Pendekatan RGEC untuk 

Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank dengan studi pada Bank BUMN dan 

Bank Pembangunan Daerah menghasilkan bahwa penilaian kinerja dengan 11 
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aspek GCG tahun 2012-2014 menunjukkan tata kelola manajemen bank 

secara umum baik. Penilaian kinerja dengan ROA dan NIM menunjukkan 

peningkatan rata-rata pada 2013 mencerminkan rentabilitas meningkat, pada 

2014 rata-rata ROA dan NIM menurun. Penilaian kinerja dengan CAR 

menunjukkan rata-rata pada 2013 menurun, pada 2014 rata-rata NIM naik 

mencerminkan kecukupan modal usaha meningkat. Hasil pemeringkatan 

kesehatan menunjukkan BNI, BRI, Mandiri dan Bank Jatim tahun 2012-2014 

secara umum sangat sehat, sedangkan BTN dan Bank BJB tahun 2012-2014 

secara umum sehat.  

 Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengukur tingkat kesehatan bank dengan 

membandingkan objek pada bank BUMN dan bank swasta di Indonesia. 

Sehingga judul penelitian yang di ambil yaitu Analisis Penggunaan Metode 

RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) 

Sebagai Alat untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank. Dengan studi pada 

Bank BUMN dan Bank BUMS Nasional Devisa di Indonesia pada periode 

2013-2016. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan, Bank BUMN dan Bank Swasta 

Nasional Devisa dengan menggunakan metode RGEC (Risk Profile, 
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Good Corporate Governance, Earning, Capital) dalam mengukur 

tingkat kesehatan bank pada periode 2013-2016? 

2. Bagaimana perbandingan tingkat kesehatan bank, pada Bank BUMN 

dan Bank BUMS Nasional Devisa dengan menggunakan metode 

RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) 

pada periode 2013-2016? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui penilaian tingkat kesehatan, Bank BUMN dan Bank 

BUMS Nasional Devisa ditinjau dari metode RGEC (Risk Profile, 

Good Corporate Governance, Earning,dan Capital) dalam mengukur 

tingkat kesehatan bank pada periode 2013-2016. 

2. Mengetahui perbandingan tingkat kesehatan bank, pada Bank BUMN 

dan Bank BUMS Nasional Devisa dengan menggunakan metode 

RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) 

pada periode 2013-2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, seperti: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan 

kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bisnis mengenai perbankan 
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khususnya mengenai faktor–faktor dalam menganalisis tingkat 

kesehatan bank 

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan BUMN dan Swasta

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan

bagi pihak bank, baik perbankan BUMN maupun Swasta.Sehingga

manajemenbank dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat

menetapkan strategi bisnis yang baik dalam menghadapi krisis

keuangan global dan juga persaingan dalam dunia bisnis perbankan

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai

salah satu literatur dalam manajemen keuangan khususnya yang

berkaitan dengan Tingkat Kesehatan Bank.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi

untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang

berkaitan dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.


