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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan Mauliyana and Sudjana (2016) dalam jurnal 

administrasi bisnis dengan judul “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan 

Berdasarkan Pendekatan Risk Profile, Earnings, dan Capital Terhadap Bank 

Milik Pemerintah dan Bank Milik Swasta Nasional Devisa: Studi Kasus Pada 

Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta Nasional Devisa Yang 

Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014 Berdasarkan Jumlah Peringkat Laba”. 

Dengan menggunakan tiga faktor penilaian tingkat kesehatan bank, penelitian ini 

menghasilkan total skor keseluruhan rasio NPL, LDR, ROA, NIM dan CAR pada 

tahun 2012-2014 terhadap Bank Umum Milik Swasta Nasional Devisa lebih 

tinggi dibandingkan Bank Umum Milik Negara. Bank Umum Milik Swasta 

Nasional Devisa unggul dalam perolehan jumlah skor ROA dan NIM. Kedua bank 

tersebut memperoleh jumlah skor NPL, LDR dan CAR yang sama. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Umum Milik Swasta Nasional Devisa 

lebih baik dalam memperoleh keuntungan serta menghasilkan pendapatan bunga 

bersih dan hasil penilaian kesehatan bank berada pada kondisi sangat sehat. 

 Hamta (2014) melakukan penelitian 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”. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 
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Dengan hasil penelitian 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 tingakat kesehatannya dengan baik dan menerapkan manajemen yang 

efisien sesuai standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia. 

 Kemudian penelitian yang dilakukan Widyaningrum et al. (2014) yang 

berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Risk-

Based Bank Rating (RBBR); Studi pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dalam IHSG Sub Sektor Perbankan Tahun 2012)”. Dengan 

menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif, menghasilkan penelitian 

yang diperoleh dari Return On Asset menunjukkan masih terdapat bank yang tidak 

sehat dengan nilai ROA dibawah 1,25%. Penilaian Net Interest Margin 

menunjukkan keseluruhan bank yang menjadi sampel penelitian dapat 

digolongkan ke dalam bank sehat. Kemudian penilaian terhadap faktor capital 

dengan rasio Capital Adequacy Ratio menunjukkan hasil yang positif pada setiap 

bank, secara keseluruhan setiap bank memiliki nilai Capital Adequacy Ratio 

diatas 10% sehingga masuk kedalam bank sehat. 

 Penelitian Rahman et al. (2016)  dalam judul “Analisis Kinerja Perbankan 

Dengan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings 
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and Capital) untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank; Studi pada Bank 

BUMN dan Bank Pembangunan Daerah Periode 2012-2014)”. Dengan 

menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kuantitaif menghasilkan 

penelitian kinerja dengan NPL dan LDR menunjukkan rata-rata tahun 2012-2014 

meningkat mencerminkan meningkatnya resiko bank. Penilaian kinerja dengan 11 

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. 

 Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan Hamta 

(2014) menunjukkan bahwa pada bank pemerintah yang dijadikan sebagai objek 

penelitian mempunyai tingkat kesehatan yang baik dan sudah sesuai dengan 

ketetapan Bank Indonesia. Penelitian yang dilakukan Mauliyana and Sudjana 

(2016) dengan membandingkan Bank Pemerintah dan Bank Umum Milik Swasta 

Nasional Devisa menyimpulkan bahwa Bank Umum Milik Swasta Nasional 

Devisa lebih baik kinerjanya dalam memperoleh keuntungan dari pada bank 

pemerintah. Sedangkan Widyaningrum et al. (2014) melakukan penelitian 

mengenai penilaian tingkat kesehatan bank pada seluruh bank yang terdaftar di 

BEI, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih ada bank yang 
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masuk kategori tidak sehat karena jumlah ROA yang dimiliki sangat kecil 

sedangkan jumlah NIM dan CAR yang dihasilkan menunjukkan hasil yang 

positif.  

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada 

metode yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank yaitu sama-sama 

menggunakan metode RGEC. Hanya saja perbedaan pada penelitian ini adalah 

dengan membandingkan antara Bank BUMN dan Bank BUMS Nasional Devisa 

tahun 2013-2016 dan teknik membandingkannya menggunakan metode statistika 

yaitu the mann whitney u test. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat 

memberikan hasil yang lebih akurat.  

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Bank 

a. Definisi Bank 

 Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 

tentang perbankan, pengertian Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak (Undang Undang Republik Indonesia 1998, 9).  

 Kemudian menurut Ade Arthesa and Handiman (2006, 5) bank 

adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan 
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dana dari pihak ketiga dan menyalurkan kembali ke masyarakat. 

Berdasarkan beberapa uraian dari definisi bank dapat diambil 

kesimpulan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang 

kegiatannya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana. 

b. Fungsi Bank 

 Fungsi utama dari bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk 

berbagai tujuan. Bank juga memiliki fungsi sebagai lemabaga 

perantara dibidang keuangan (financial intermediary)(Budisantoso 

and Nuritomo 2014, 9). Menurut Latumaerissa (2013, 135-136) secara 

lebih spesifik ada beberapa fungsi lain dari bank umum antara lain 

sebagai: 

1) Agent of trust 

Dalam kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan setiap bank 

harus didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah, 

begitupun sebaliknya bank sebagai kreditur dalam menjalankan 

aktvitas kredit harus merasa yakin dan percaya terhadap calon 

penerima kredit atau debiturnya sehingga tujuan dari nasabah dan 

bank dapat sama-sama tercapai. 

2) Agent of development 

Bank bertanggung jawab dalam menunjang kelancaran setiap 

kegiatan ekonomi yang nantinya dapat menjembatani semua 
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kepentingan pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi 

seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. 

3) Agent of service 

Selain memberikan pelayanan jasa keuangan, bank  juga dapat 

memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer 

(payment order), jasa kotak pengaman (safety box), dan jasa 

penagihan. 

c. Jenis Bank 

 Menurut Ismail (2011, 13-19) bank di Indonesia dibagi menjadi 

beberapa jenis bank yang dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, 

kepemilikan dan statusnya. Dilihat dari segi fungsinya bank dibagi 

menjadi (1) Bank Sentral, yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank 

dalam suatu negara. (2) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan 

kegiatan usahanya secara konvensional  atau berdasarkan prinsip 

syariah dimana kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran, dan (3) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang 

melaksanakan kegiatan usahanya  secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah dimana kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 Ditinjau dari segi kepemilikan suatu bank dapat dilihat dari akta 

pendirian bank tersebut. Dari segi kepemilikan, bank dibagi menjadi 

beberapa jenis seperti Bank Milik Pemerintah, Bank Swasta Nasional, 

Bank Milik Koperasi, Bank Milik Asing, dan Bank Campuran. 
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Bank Sentral Insonesia 

Bank Umum 

Bank Umum Non Devisa Bank Umum Devisa 

Bank Perkreditan Rakyat 

Kemudian ditinjau dari segi statusnya, bank di bagi menjadi 2 antara 

lain: 

1) Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas 

transaksi ke luar negri dan/atau transaksi yang berhubungan 

dengan mata uang asing secara keseluruhan. Produk-produk 

bank yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap daripada 

bank nondevisa seperti transfer kedalam atau keluar negri. 

2) Bank Nondevisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin 

untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi 

yang dilakukan masih terbatas pada transaksi dalam negri dan 

dalam bentuk rupiah saja. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gambar Struktur Perbankan Indonesia 

d. Sumber Dana Bank 

 Menurut Darmawi (2012, 43-47) dana bank berasal dari 

berbagai sumber yang dapat digolongkan atas: 

1) Dana dari modal sendiri (ekuitas) 

Dana yang termasuk dari modal sendiri terdiri atas berbagai pos, 

yaitu: 
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a) Modal yang disetor, yaitu dana yang disetor pertama kali oleh 

pemegang sahampada saat pendirian bank. Modal biasanya 

tidak digunakan untuk operasional, tetapi digunakan untuk 

biaya promosi, peralatan dan aset tetap lainnya. 

b) Berbagai cadangan. Cadangan ini berasal dari penyisihan 

sebagian laba untuk mengatisipasi resiko, misalnya penyisihan 

penghapusan kredit. 

c) Laba yang ditahan (retaied earning), merupakan sebagian laba 

yang disetujui rapat pemegang saham untuk tidak dibagikan 

sebagai deviden. 

d) Agio saham, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan 

keuangan, dan selisih penilaian kembali aktiva tetap, 

merupakan sumber dana ekuitas. 

2) Dana yang berasal dari pinjaman 

Dana pinjaman berasal dari berbagai sumber yaitu: 

a) Pinjaman dari bank-bank lain (call money), merupakan 

pinjaman harian antar bank dengan menggunakan instrumen 

pasar uang, misalnya promes. 

b) Pinjaman dari lembaga finansial bukan bank, berupa 

pinjaman dengan akta kredit tetapi ada pula berupa penjualan 

sekuritas financial yang diterbitkan kepada lembaga tersebut, 

misalnya sertifikat deposito. 
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c) Pinjaman dari bank sentral. Bank Indonesia selaku Bank 

Sentral menyediakan fasilitas diskonto (Discount Window) 

untuk menampung upaya terakhir suatu bank mendapatkan 

uang tunai, setelah tidak dapat lagi memperoleh pinjaman 

dari pihak lain. 

3) Dana dari masyarakat 

Dana simpanan (deposit) masyarakat merupakan jumlah dana 

terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Deposit ini terdiri dari 

berbagai bentuk, seperti: 

a) Simpanan dalam bentuk rekening giro. Giro adalah 

simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau surat 

perintah pembayaran atau dengan perintah 

pemindahbukuan, termasuk penarikan melalui ATM. 

b) Simpanan dalam bentuk tabungan. Tabungan merupakan 

simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui 

ATM. 

c) Simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Deposito 

berjangka merupakan simpanan masyarakat pada bank yang 

jangka waktu jatuh temponya ditentukan oleh nasabah. Dan 

pencairan uangnya kembali pada saat tanggal jatuh 

temponya. 
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4) Dana dari pasar finansial 

Pasar finansial terbagi atas pasar uang (money market) untuk 

sekuritas jangka pendek dan pasar modal (capital market) untuk 

sekuritas jangka panjang. Untuk medapatkan dana, bank bisa 

menerbitkan sekuritas antara lain sertifikat deposito, promes, 

obligasi, dan sebagainya. Sejalan dengan itu bank juga dapat 

melakukan sekuritasi (securitization) aset. 

e. Karakteristik Bank 

 Menurut Taswan (2008, 2), lembaga perbankan mudah dikenali 

karena memiliki karakteristik umum sebagai berikut: 

1) Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang 

membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memperlancar 

lalulintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan. 

2) Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus selalu menjaga 

likuiditasnya sehingga mampu memenuhi kewajiban yangharus 

segera dibayar. 

3) Bank selalu dihadapkan pada dilema antara pemeliharaan 

likuiditas atau peningkatan earning power. Kedua hal ini 

berlawanan dalam mengelola dana perbankan. Yang artinya jika 

menginginkan likuiditas tinggi maka earning atau rentabilitas 

rendah dan sebaliknya. 
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4) Bank sebagai lembaga kepercayaan mempunyai kedudukan yang 

strategis untuk menunjang pembangunan nasional. 

2. Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status 

keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari 

neraca, laporan laba-rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik (Rivai et 

al. 2013, 375). Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009, 

1.5) dalam standar akuntansi keuangan menyatakan bahwa : “Laporan 

keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas.” 

 Laporan keuangan bank sama saja dengan laporan keuangan 

perusahaan. Neraca bank memperlihatkan gambaran posisi keuangan 

suatu bank pada saat tertentu. Laporan laba-rugi memperlihatkan hasil 

kegiatan atau operasional suatu bank selama satu periode tertentu. 

Laporan perubahan posisi keuangan memperlihatkan dari mana saja 

sumber dana bank dan kemana saja dana disalurkan. Selain dari ketiga 

komponen utama laporan keuangan di atas, juga harus disertakan catatan 

dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 

dari laporan keuangan. 

 Berbeda dengan perusahaan lainnya, bank diwajibkan menyertakan 

laporan komitmen dan kontinjensi, yaitu memberikan gambaran, baik 

yang bersifat tagihan, maupun kewajiban pada tanggal laporan. 
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a. Tujuan Laporan Keuangan 

 Ikatan Akuntansi Indonesia (2009, 1.5) dalam standar akuntansi 

keuangan menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

Faud and M. Rustan D. M (2005, 17) menjelaskan bahwa laporan 

keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan pada periode tertentu 

bertujuan antara lain: 

1) Memberikan informasi tentang posisi keuangan bank menyangkut 

harta bank, kewajiban bank serta modal bank pada periode 

tertentu. 

2) Memberikan informasi menyangkut laba rugi suatu bank pada 

periode tertentu. 

3) Memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan laporan keuangan yang disajikan suatu bank. 

4) Memberikan informasi tentang performance suatu bank. 

b. Syarat-syarat Laporan Keuangan 

 Menurut Faud and M. Rustan D. M (2005, 18) laporan keuangan 

dapat diterima oleh pihak-pihak tertentu jika memenuhi syarat-syarat 

seperti: 

1) Relevan, laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan 

data yang ada kaitannya dengan transaksi yang dilakukan. 
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2) Jelas dan dapat dimengerti, laporan keuangan yang disajikan 

harus jelas dan dapat dimengerti oleh pemakai laporan keuangan. 

3) Dapat diuji kebenarannya, laporan keuangan yang disajikan 

datanya dapat diuji kebenarannya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4) Netral, laporan yang disajikan harus bersifat netral artinya dapat 

dipergunakan oleh semua pihak. 

5) Tepat waktu, laporan yang disajikan harus memiliki waktu 

pelaporan atau periode pelaporan yang jelas. 

6) Dapat diperbandingkan, laporan keuangan yang disajikan dapat 

dipperbandingkan dengan laporan-laporan sebelumnya, sebagai 

landasan untuk mengikuti perkembangan dan hasil yang dicapai. 

7) Lengkap, laporan keuangan yang disajikan harus lengkap sesuai 

dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

menerima informasi keuangan. 

c. Jenis Laporan Keuangan Bank 

Jenis laporan keuangan bank terdiri dari (Taswan 2008) : 

1) Laporan keuangan bulanan 

a) Laporan bulanan bank umum yang disampaiakan oleh bank 

kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan januari sampai 

dengan Desember akan diumumkan pada homepage Bank 

Indonesia. 
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b) Format yang digunakan untuk laporan keuangan publikasi 

bulanan tersebut sesuai format pada laporan keuangan bulanan 

di bawah ini. 

c) Laporan keuangan bulanan merupakan laporan keuangan bank 

secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat 

bank dengan seluruh kantor bank. 

2) Laporan keuangan triwulan 

 Laporan keuangan triwulan disusun antara lain untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau 

hasil usaha bank serta informasi keuangan lainnya kepada 

berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha 

bank. Laporan keuangan triwulan yang wajib disajikan adalah : 

a) Laporan Keuangan Triwulan Posisi Akhir Maret dan 

September. 

b) Laporan Keuangan Triwulan Posisi Juni. 

c) Laporan Keuangan Triwulan Posisi Akhir Desember 

3) Laporan keuangan tahunan 

 Laporan keuangan tahunan bank dimaksudkan untuk 

memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara 

menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. 

Seluruh informasi tersebut diharpkan dapat meningkatkan 

transparasi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. 
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d. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Rivai et al. (2013, 376) menjelaskan terdapat sifat dan 

keterbatan laporan keuangan antara lain: 

1) Bersifat historis yaitu merupakan kejadian yang telah lewat.

Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dianggap satu-satunya

sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan

ekonomi.

2) Bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan pihk tertentu.

3) Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian dan

lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih.

3. Kesehatan Bank

a. Pengertian kesehatan bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank 

untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal atau 

dapat memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan 

peraturan perbankan yang berlaku (Sigit Triandaru and Budisantoso 

2007, 51). Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui 

penilaian secara kuantitatif atau kualitatif setelah mempertimbangkan 

unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dari faktor-faktor 

penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti kondisi industri 

perbankan dan perekonomian. 
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 Bank wajib melalukan penilaian tingkat kesehatan dengan 

menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara 

konsolidasi atau individual. Pokok-pokok pengaturan tingkat 

kesehatan bank diuraikan dalam PBI No. 13/01/PBI/2011 tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bahwa faktor-faktor 

penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari Profil Risiko (Risk 

Profile), Good Corporate Governance, Rentabilitas (Earnings), dan 

Permodalan (Capial). Setiap faktor ditetapkan peringkatnya 

berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. 

b. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank 

 Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari 

pengukuran atas profil risiko (risk profile), tata kelola perusahaan 

yang baik (good corporate governance), penilaian rentabilitas 

(earnings), dan penilaian permodalan (capital). Perangkat setiap 

faktor risiko dan komposit ditetapkan berdasarkan kerangka analisis 

yang komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor, 

dimana faktor tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif 

atau kualitatif. Dengan memperhatikan materialitas tiap faktor dan 

mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan 

kondisi eksternal yang signifikan. Nantinya dari penilaian tersebut 

diharapkan dapat memberikan hasil akhir yang dapat digunakan 

sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di masa 

datang bagi perusahaan perbankan.  
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 Peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Bank Indonesia Nomer 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kesehatan 

bank umum dikategorikan dalam tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank 

Peringkat Komposit Keterangan 

PK-1 Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat 

sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

PK-2 Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat 

sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya. 

PK-3 Mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup 

sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya 

PK-4 Mencerminkan kondisi bank yang secara umum 

kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya 

PK-5 Mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak 

sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya 

 

c. Metode RGEC 

 Berdasarkan Peratuan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank  Indonesia 

telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis 

Risiko dengan faktor-faktor seperti Risk Profile, Good Corporate 
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Governance, Earning dan Capital, atau biasa disingkat dengan RGEC, 

dimana metode RGEC merupakan pengganti metode penilaian 

sebelumnya yaitu CAMELS. Yang sebelumnya diatur dalam PBI No. 

6/10/PBI/2004. Berikut ini adalah penilaian dari faktor-faktor metode 

RGEC: 

1) Penilaian Risk Profile (faktor risiko) 

 Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang 

melekat pada operasional bank. Penilaian faktor profil risiko 

merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas 

penerapan manajemen risiko dalam akivitas operasional bank 

(Ikatan Bankir Indonesia 2016, 7). Suatu bank perlu menyusun 

laporan profil risiko untuk kepentingan pelaporan kepada bank 

sentral, selain juga sebagai bahan revisi untuk mengendalikan 

risiko bank secara efektif. 

 Penilaian risiko inheren merupakan penilaian wajib atas 

risiko yang melekat pada kegiatan operasional bank yang 

dilakukan terhadap 8 risiko antara lain : risiko kredit, risiko pasar, 

risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko risiko 

stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.  

2) Penilaian GCG(tata kelola risiko/Good Corporate Governance) 

 Bank dalam rangka meningkatkan kinerjanya dengan 

melindungi kepentingan stakeholder serta meningkatkan 

kepatuhannya terhadap undang-undang yang berlaku pada industri 
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perbankan, suatu bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya 

dengan berpedoman pada prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG 

sesuai dengan Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP Tahun 2013 

perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank 

Umumharuslah berlandaskan pada 5 prinsip dasar, atau yang biasa 

di kenal dengan “TARIF” antara lain : 

a) Transparansi (Transparency) yaitu keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi yang material dan relevan serta 

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan. 

b) Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan 

pelaksanaan pertanggungjawaban oleh bank sehingga 

pengelolaan berjalan dengan efektif. 

c) Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian 

pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip pengelolaanbank yang sehat. 

d) Independensi (Independency) yaitu pengelolaan secara 

profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. 

e) Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam 

memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Fokus penilaian terhadap pelaksanaan prisip-pinsip good 

corporate governance mengacu pada ketentuan Bank Indonesia 
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mengenai good corporate governance bagi bank umum dengan 

memperhatikan karakterstik dan kompleksitas usaha bank.  

Penetapan peringkat faktor good corporate governance dilakukan 

berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur terhadap hasil 

penilaian pelaksanaan atas prinsip-prinsip good corporate 

governance bank dan informasi lain (berupa data) yang relevan. 11 

aspek penilaian good corporate governance, yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia (sekarang OJK) untuk memperoleh peringkat atau 

rating good corporate governance adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. 2Aspek Penilaian Pelaksanaan GCG 

No. Aspek Penilaian 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris. 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan 

direksi 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 

4. Penanganan benturan kepentingan 

5. Penerapan fungsi kepatuhan bank 

6. Penerapan fungsi audit intern 

7. Penerapan fungsi audit ekstern 

8. Penerapan fungsi manajemen resiko dan 

pengendalian intern 

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related 

party) dan debitur besar (large exposures) 

10. Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan 

bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan intern 
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11. Rencana strategis bank 

   Sumber: Surat Edaran BI No. 9/12/DPNP/2007 

3) Penilaian Earnings (faktor rantabilitas) 

 Rentabilitas atau disebut juga profitabilitas yang 

menggambarkan kemampuan bank dalam mendapatkan laba 

(Harahap 1999, 304). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi usaha suatu bank dalam menghasilkan laba yang efektif.  

 Menurut Reksoprayitno (1991, 134-136), Rentabilitas dibagi 

menjadi Rentabilitas Modal Sendiri dan Rentabilitas Ekonomi. 

Rentabilitas modal sendiri atau biasa disebut dengan return on 

equity (ROE) merupakan perbandingan antara besarnya laba bersih 

yang dihasilkan suatu perbankan dengan modal sendiri suatu 

perbankan. Sedangkan rentabilitas ekonomi atau istilah lain dari 

return on asset (ROA) ini merupakan angka banding antara laba 

yang dicapai perusahaan dengan aktiva total perusahaan. 

 Pada penilaian terhadap faktor rentabilitas menggunakan 

rentabilitas ekonomi yang didasarkan pada dua rasio yaitu ROA 

atau rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset dan NIM 

(Net Interest Margin) atau rasio pendapatan bungan bersih. 

4) Penilaian faktor permodalan (capital) 

 Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian 

terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan 

permodalan. Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan 
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dan pengelolaan permodalan dilakukan bank dengan 

mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, dan stabilitas dengan 

memperhatikan kinerja peer grup serta manajemen permodalan 

bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. 

Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan 

indikator utama. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan 

penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam 

analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, 

dan/atau kompleksitas usaha bank. Analisis aspek kualitatif 

dilakukan, antara lain dengan mempertimbangkan manajemen 

permodalan dan kemampuan akses permodalan. 
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Bank Umum 

BUMN BUMS Nasional 

Devisa 

Laporan Keuangan Laporan pelaksanaan GCG 

Risk Profile Earnings Capital GCG 

NPL 

LDR 

ROA 

NIM 

CAR Nilai komposit 

hasil self 

assessment 

GCG/CGPI 

Perbandingan 

C. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

D. Hipotesis Penelitian 

 Penetapan pertingkat pada RGEC merupakah langkah dalam 

mengetahui suatu bank berada dalam keadaan sehat atau tidak. faktor 

pertama profil risiko (risk profile) dalam metode ini untuk menilai 

terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam 

aktivitas operasional bank. Faktor kedua dalam penetapan peringkat tata 

Kesehatan Bank 
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kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) menurut 

SE BI No. 9/12/DPNP tingkat penilaian GCG dilakukan secara self 

asessment oleh bank. Hasil penelitian yang dilakukan Heidy Arrvida Lasta 

et al. (2014) dan Hamta (2014) menunjukkan pada bank pemerintah yang 

diteliti dalam keadaan sehat dan telah menjaga tingkat kesehatannya 

dengan baik dan menerapkan manajemen yang efisien sesuai dengan 

standar yang sudah ditetapkan Bank Indonesia. Penilaian pada faktor 

rentabilitas mencakup penilaian laba terhadap total aset yaitu Return on 

assets (ROA).Faktor permodalan yang menunjukkan kecukupan modal 

yang ada pada bank. Penelitian yang dilakukan Widyaningrum et al. 

(2014) menjelaskan bahwa masih ada bank yang masuk dalam kategori 

tidak sehat karena nilai ROA yang dimiliki sangat kecil sedangkan NIM 

dan CAR yang dihasilkan menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan 

permasalahan, tujuan penelitian dan hasil penelitian sebelumnya, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Penilaian tingkat kesehatan Bank BUMN dan Bank Swasta 

Nasionak Devisa dengan menggunakan metode RGEC (Risk Profile, 

Good Corporate Governance, Earning, Capital) pada periode 2013-

2016? 

 Penelitian mengenai perbandingan tingkat kesehatan bank yang 

dilakukan Rahman et al. (2016) dengan judul Analisis Kinerja Perbankan 

Dengan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, 

Earnings, dan Capital). Pada Bank BUMN dan Bank Pembangunan 
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Daerah periode 2012-2014 dengan hasil bahwa tingkat kesehatan pada 

Bank BUMN scara umum menunjukkan kategori sangat sehat 

dibandingkan dengan bank pembangunan daerah yang berada dalam 

kategori sehat. Menurut Ramadhany et al. (2015)nilai rata-rata ROA, NIM 

dan CAR bank BUMN yang lebih besar menunjukkan bahwa bank BUMN 

berusaha menjaga perolehan laba, pendapatan bunga bersih serta 

kecukupan modal yang dimiliki sedangkan dilihat dari rasio NPL dan 

LDR, bank swasta nasional devisa cederung menjaga risiko kredit dan 

likuiditasnya agar tetap rendah. 

H2 : Terdapat Perbandingan tingkat kesehatan bank pada Bank 

BUMN dan Bank Swasta Nasional Devisa dengan menggunakan 

metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, 

Capital) pada periode 2013-2016? 


