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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sarana yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian adalah 

perbankan. Menurut UU. No.10 Tahun 1998, Bank merupakan badan usaha yang 

menghimpun dananya dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya guna meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Bank sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya 

menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali 

untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran (Rivai dkk., 2013). 

Perbankan di Indonesia berperan penting dalam membangun perekonomian 

Indonesia, karena perbankan memegang peranan yang penting yaitu sebagai lembaga 

kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani 

kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpan dana) dan pihak yang 

membutuhkan dana (peminjam dana), membantu kelancaran sistem pembayaran, dan 

yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam 

pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Karena perannya 

tersebut, maka setiap negara senantiasa berupaya agar lembaga perbankan selalu 

berada dalam kondisi yang sehat, aman dan stabil (Rivai dkk., 2013). 



2 
 

Salah satu lembaga keuangan yang turut andil dalam membangun 

perekonomian Indonesia adalah bank BNI. Didirikan pada tanggal 5 juli 1946, PT 

Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI menjadi bank pertama milik negara 

yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Lahir pada masa perjuangan kemerdekaan 

Republik Indonesia, BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum, 

sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Oeang 

Repoeblik Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang 

dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 oktober 1946 dicetak dan 

diedarkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI.co.id, 2018). 

Sejak saat itu BNI terus memperluaskan perannya, tidak hanya sebagai bank 

pembangunan tetapi ikut melayani transaksi perbankan masyarakat umum. Sesuai 

dengan UU No.17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara 

Indonesia 1946, BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Peranan BNI dalam memperbaiki dan membangun 

perekonomian Indonesia semakin terlihat sejak tahun 1960-an dengan 

memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank Keliling, 

Bank Bocah dan Bank Sarinah. Segmentasi nasabah telah menjadi sasaran sejak bank 

ini didirikan hingga saat ini, terbukti dengan begitu banyaknya pilihan yang di 

berikan kepada nasabah mulai dari TAPLUS, Simpanan pelajar, Dollar BNI, dan 

Tapenas (BNI.co.id, 2018).  
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Salah satu indikator yang diperhatikan oleh bank adalah tingkat kesehatannya. 

Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta 

kemampuan lainnya. Menurut (Kasmir, 2008). Bank juga harus dinilai kesehatannya 

agar tetap prima dalam memberikan pelayanan bagi nasabahnya. Kesehatan suatu 

bank adalah kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan 

secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-

cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penilaian kesehatan 

bank. Metode penilaian tingkat kesehatan bank pertama yang diterapkan Indonesia 

adalah CAMEL, metode CAMEL yang merupakan singkatan dari Capital 

(permodalan), Asset (aktiva), Management, Earning (rentabilitas), dan Liquidity 

(likuiditas). Kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI tahun 

2004 yang merupakan penyempurnaan metode CAMEL menjadi CAMELS dengan 

menambahkan satu faktor yaitu Sensitivity to Market Risk. Pesatnya perkembangan 

perbankan nasional membuat Bank Indonesia kembali mengubah metode penilaian 

tingkat kesehatan bank, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 

tanggal 25 Oktober 2011 yaitu metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earnings dan Capital). Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri 

(self assessment) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya, dengan menggunakan 

pendekatan risiko, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, 

serta menerapkan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan lama 

dalam menghadapi kritis. 



4 
 

Penelitian terkait dengan tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC 

diantaranya dilakukan oleh Fitriana, dkk (2015) melakukan penelitian tentang tingkat 

kesehatan bank BUMN Syariah dengan Bank BUMN Konvensional dengan 

menggunakan metode RGEC. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

dan 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 

yaitu metode uji statistika non parametrik yang digunakan untuk pengujian hipotesis 

komparatif dua sampel independen dan hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara kedua kecuali pada pendapatan.  

Mandasari (2015) penelitian ini meneliti tentang penilaian kesehatan bank pada 

bank BUMN periode 2012-2013 dengan pendekatan metode RGEC (Risk Profile, 

Good Corporate Governance, Earnings, Capital). Metode penelitian menggunakan 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh Bank 

BUMN yang terdaftar dalam direktori Bank Indonesia, yang memiliki laporan 

keuangan tahunan periode tahun 2012 sampai 2013. Teknik pengumpulan data adalah 

teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan.  

Anggraini, dkk (2015) melakukan penelitian tentang analisis kinerja keuangan 

bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan pendekatan RGEC (Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital). Penelitian menggunakan 

penelitian deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah menghitung risk profile 
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terdiri dari resiko kredit dan risiko likuiditas, Good Corporate Governance, Earning 

terdiri dari Return On Assets dan Net Interest Margin, serta rasio permodalan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa penilaian tingkat kesehatan bank sangat penting untuk dilaksanakan. Penilaian 

ini sebagai bagian dari peningkatan kinerja bank sebagai penggerak pembangunan 

ekonomi nasional. Dari hasil kajian tersebut peneliti akan menganalisis kinerja 

keuangan Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan alasan inilah maka peneliti 

merasa tertarik meneliti dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Bank 

Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earnings, dan Capital) (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

tbk. Periode 2012-2016)” ini dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan bank 

dengan menilai tingkat kesehatannya berdasarkan empat faktor tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah “Bagaimana kinerja keuangan bank dengan menggunakan 

metode RGEC pada PT. BNI, Tbk. periode 2012-2016?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai “Untuk mengetahui kinerja keuangan bank dengan metode RGEC pada PT. 

BNI, Tbk. selama periode 2012-2016.” 
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan dalam melakukan 

penelitian yang serupa maupun yang bersangkutan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun masukan 

kepada masyarakat luas dalam hal keputusan berinvestasi di PT Bank BNI 

(Persero), Tbk. 


