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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) yang 

mempengaruhi kondisi keuangan secara global. Krisis keuangan tersebut, bermula 

dari krisis kredit perumahan tinggi di Amerika Serikat yang menyebabkan salah 

satu bank terbesar di Prancis BNP Pribanas mengumumkan pembekuan beberapa 

sekuritasnya. Pembekuan ini mulai memicu gejolak di pasar financial yang pada 

akhirnya merambat keseluruh dunia (www.bi.go.id). Krisis keuangan tersebut 

memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia yang ditandai dengan adanya 

penarikan dana dalam bentuk valas khususnya dolar AS, oleh lembaga-lembaga 

keuangan kreditor dan investor di AS. Dampak bagi perbankan Indonesia adalah 

bank mengalami krisis likuiditas, penurunan nilai aset produktif (earning assets) 

dalam bentuk kredit dan surat berharga yang dibeli bank, penurunan kecukupan 

modal (CAR) terutama karena kerugian berasal dari pencadangan atas penurunan 

kualitas aktiva produktif dan gagal bayar bunga kredit. Untuk mengatasi dampak 

krisis ini, BI menempuh beberapa langkah, yaitu memperkuat likuiditas sektor 

perbankan, menjaga pertumbuhan kredit pada tingkat yang sesuai untuk 

mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan terkait neraca 

pembayaran (Sudarsono,2009). 

Pengalaman dari krisis keuangan global mendorong Bank Indonesia untuk 

perlu melakukan peningkatan terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko 

dan Good Corporate Governance agar Bank mampu mengidentifikasi 
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permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang tepat dan 

cepat, serta Bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sehubungan dengan hal 

tersebut, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian Tingkat  Kesehatan 

Bank Umum yaitu dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank 

Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi (SE BI No 

15/15/DPNP/2013). 

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai suatu kemampuan bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi 

kewajiban dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan 

yang berlaku (Budisantoso dan Triandaru, 2006). Hasil penilaian kesehatan Bank 

dapat dijadikan acuan bagi para pemilik dana untuk menyimpan uangnya kepada 

bank yang memiliki kondisi “sehat”, karena hal ini akan memberikan jaminan 

bahwa dalam waktu tertentu dana yang disimpan pada Bank tersebut akan aman. 

Bank Indonesia selaku Bank Sentral mempunyai kepentingan untuk memantau 

dan melakukan pembinaan terhadap bank-bank yang memiliki kriteria penilaian 

dibawah “sehat”, agar masyarakat tidak dirugikan (Riyadi, 2003). 

Dasar hukum penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia No. 13/ 1/ PBI/ 2011 pada tanggal 5 Januari 2011 yang menggantikan 

metode CAMEL yang di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 10/ PBI/ 

2004 yang sudah berlaku selama 7 tahun. Petunjuk teknis pelaksanaannya 

mengacu ke Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 24/ DPNP pada tanggal 25 

Oktober 2011. Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (self 

assessment) terkait tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan 
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risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara 

konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor profil risiko (risk profile), 

good corporate governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan 

(capital) untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. 

Peneliti mengambil objek pada bank umum BUMN dengan alasan penting bagi 

bank-bank umum milik negara untuk mempertahankan kredibilitasnya baik untuk 

keberlangsungan hidup bank itu sendiri, maupun sebagai salah satu sosok penting 

dalam peningkatan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Penelitian tuti (2016) 

menunjukkan bank umum BUMN memiliki tingkat kesehatan yang baik dengan 

diukur melalui pendekatan RGEC sesuai dengan standar yang telah ditetapkan BI 

dalam peraturaan No. 13/ 1/ PBI/ 2011. Hal tersebut berdampak positif pada 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan demikian penting untuk adanya 

penilaian terhadap tingkat kesehatan bank umum BUMN.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‟Analisis Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Studi Pada Bank Umum 

Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tingkat Kesehatan 

Bank Umum Milik Negara ditinjau dari Risk Profile, GCG, Earning dan Capital 

pada tahun 2012-2015 ?” 
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C. Batasan Masalah 

Permasalahan pada penlitian ini dibatasi oleh salah satu faktor penilian tingkat 

kesehatan yaitu Risk Profile. Risk Profile dalam penelitian ini diukur  

menggunakan rasio NPL dalam menghitung risiko kredit dan rasio LDR dalam 

menghitung risiko likuiditas. Penilaian GCG dilakukan dengan mengguakan hasil 

penilaian self assessment yang telah dilakukan oleh bank. Sedangkan dalam 

perhitungan Earning menggunakan rasio ROA dan NIM, serta Capital 

perhitungannya menggunakan rasio CAR. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk “Menganalisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Milik 

Negara ditinjau dari Risk Profile, GCG, Earning, dan Capital pada tahun 2012-

2015”. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembaca dan peneliti 

selanjutnya dalam memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bisnis 

dalam perbankan khususnya mengenai faktor-faktor penilian tingkat kesehatan 

bank. 
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu mejelaskan penilian tingkat kesehatan bank

umum BUMN berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.11/01/PBI/2011 guna

mempertahankan kredibilitas bank.


