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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang mengkaji tentang penilian tingkat kesehatan bank menggunakan 

metode RGEC telah banyak dilakukan. Akan tetapi, masih terdapat banyak 

perbedaan hasil antara peneliti satu dengan peneliti lain. Seperti pada Sari dan 

Reni (2016) yang mengalisis tingkat kesehatan bank menggunkan model Risk 

Based Bank Rating (RBBR) pada perbankan yang listing di BEI. Menjunjukkan 

bahwa Bank Cental Asia Tbk adalah bank yang mendapatkan predikat sangat 

sehat untuk semua rasio, sedangkan penelitian Dianti (2016) menujukkan bahwa 

terdapat tiga bank yang mendapatkan predikat sehat yaitu Bank Danamon Tbk, 

Bank CIMB Niaga Tbk, Bank Internasional Indonesia Tbk. Pada penelitian 

Lutvindo (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dari segi faktor penilian dan 

tahun. Tingkat kesehatan bank Permata dari segi faktor Risk Profile tahun 2014 

adalah sehat, sedangkan tahun 2015 cukup sehat dan tahun 2016 sehat. Tingkat 

kesehatan Bank Permata dari faktor GCG tahun 2014-2016 adalah sehat, 

sedangkan dari faktor Earning tahun 2014 dinilai sehat tetapi tahun 2015 dinilai 

cukup sehat dan tahun 2016 kurang sehat. Tingkat kesehatan Bank Permata dari 

faktor Capital tahun 2014-2016 adalah sangat sehat, dan Tingkat kesehatan Bank 

Permata dari keseluruhan faktor RGEC tahun 2014-2016 adalah sehat. 
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B. Kajian Teori 

1. Bank 

Iswardono (1999) menjelaskan bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. Latumaerissa (2013) juga menjelaskan bahwa 

Bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima 

simpanan dari masyarakat dan/atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikan 

kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyedikan jasa-jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

Menurut Taswan (2010) bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang 

aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan 

yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian 

menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit 

spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. 

Budiantoso dan Nuritomo (2014: 9) menjelaskan fungsi utama dari bank yaitu 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalukannya kembali kepada 

masyrakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Latumaerisa 

(2013) menjelaskan secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai: 

a. Agent Of Trust 

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan di dunia 

perbankan dilakukan didasarkan asas kepercayaan, dalam pengertian bahwa 

kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa 
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percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas atau eksistensi dari 

bank. 

b. Agent of Development 

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank untuk menunjang 

kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. 

c. Agent Of Service 

Industry perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan 

maupun non keuangan. Sebagai bank, disamping memberikan pelayanan jasa 

keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang dilakukan, maka bank juga 

turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yg lainnya. 

2. Kesehatan Bank 

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai 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 (Nuritomo dan Totok Budisantoso, 2014: 73). 

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang 

berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Penilaian terhadap faktor-

faktor tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif dan/atau kualitatif 

setelah mempertimbangkan unsur judgment yang didasarkan atas materialitas dari 

faktor-faktor penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti kondisi industry 

perbankan dan perekonomian (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:10) 

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2012: 465) Kesehatan atau kondisi keuangan dan 

non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, 
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manajemen bank, bank pemerintah (melalui Bank Indonesia) dan pengguna jasa 

bank. Dengan diketahuinya kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak 

tersebut untuk mengevalusi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, 

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Perkembangan 

industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan 

beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank. Perubahan 

eksposur risiko bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil 

risiko bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan. 

3. Prinsip Umum Penilaian Kesehatan Bank 

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:10) prinsip umum penilaian tingkat 

kesehatan bank oleh pengawas adalah sebagai berikut : 

a. Berorientasi Risiko dan Forward Looking 

Penilian tingkat kesehatan di dasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak 

pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan 

risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan dimasa 

yang akan datang. Dengan demikian, bank di harapkan mampu mendeteksi 

secara lebih dini akar permasalahan bank dan mengambil langkah-langkat 

pencegahan serta perbaikan secara efektif dan efisien. 

b. Proporsionalitas 

Penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat 

kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan 

kompleksitas usaha bank. 
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c. Materialitas dan Signifikansi 

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikasi faktor penilaian-

penilaian tingkat kesehatan bank yaitu profile risk, tata kelola perusahaan, atau 

good corporate governance, renatabilitas dan permodalan serta melakukan 

penilaian bobot signifikasi pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan 

hasil penilaian dan menetapkan peringkat masing-masing faktor penilaian. 

Penentuan materialitas dan signifikasi tersebut didasarkan pada analisis yang di 

dukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja 

keuangan bank. 

d. Komprehensif dan Terstruktur 

Poses penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta 

difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara 

integritas dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor 

penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib 

dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-

rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan 

yang dihadapi oleh bank. 

4. Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Berdasarkan peraturan BankIndonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem 

penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk-

based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi, 

dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko 
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(risk profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earnings) dan 

Permodalan (capital) atau disingkat menjadi metode RGEC menggantikan 

penilaian CAMELS yang dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004. Dalam 

Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No/13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian terhadap faktor-

faktor RGEC terdiri dari: 

a. Profil risiko (Risk profile) 

Penilaian faktor risk profile merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan 

kualitas penerapan manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank 

terhadap delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. 

Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada 

operasional bank. Sesuai peraturan Bank Indonesia, laporan profil risiko 

digabungkan dengan laporan tingkat kesehatan bank, dimana profil risiko 

menjadi salah satu komponen penilaian kesehatan bank (Ikatan Bankir 

Indonesia 2016:20). Dalam penelitian ini peneliti mengukur faktor risk profile 

dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan 

menggunakan rumus NPL dan risiko likuiditas dengan rumus LDR. 

1) Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat 

pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak 

lawan (counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja debitur (borrower). 
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Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan 

dana pada grup debitur tertentu, wilayah geografis, produk, jenis 

pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu (Ikatan Bankir Indonesia 

2016:23). Risiko kredit dapat di hitung menggunakan rasio Non Performing 

Loan (NPL). 

𝑁𝑃𝐿 =
𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
𝑥 100% 

2) Risiko Likuiditas 

Risiko 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 ini disebut juga 

risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). Risiko likuiditas juga 

dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena 

diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan 

pasar (market disruption) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko 

likuiditas pasar (market liquidity risk). Risiko likuiditas dapat dihitung 

menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR.) 

𝐿𝐷𝑅 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥 100% 

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP/2011 

b. Penilaian Good Corporate Governance (GCG) 

Menurut Angrawit (2014) penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap 

kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-
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prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 

yang 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 relevan untuk mendukung analisis terhadap 

struktur, proses dan hasil dari tata kelola dan keterkaitannya satu sama lain 

(Ikatan Banker Indonesia 2016:135). Berdasarkan SE BI No. 15/15/DPNP 

Tahun 2013 bank diharuskan melakukan penilan sendiri (self assessment) 

terhadap pelaksanaan GCG dan bank juga turut menetapkan nilai komposit 

hasil self assessment pelaksanaan GCG bank. Hasil dari penetapan nilai 

komposit self assessment atas pelaksaan GCG bank membantu peneliti dalam 

melihat keadaan GCG masing-masing bank. 

c. Penilaian Rentabilitas (Earnings)   

Analisis rentabilitas dimaksudkan untuk mengukur produktivitas aset yaitu 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang 

dimiliki dan juga mengukur efisiensi penggunaan modal. Penilaian yang 

didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang melihat kemampuan suatu bank 

dalam menghasilkan laba (Angrawit,2014). Penilaian faktor rentabilitas 

meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, 

kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan 

dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas bank, 

dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja peer group¸ baik melalui 
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analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif (Ikatan Banker Indonesia 

2016:142). Penilaian rentabilitas (earning) didasarkan pada dua rasio yaitu: 

1) ROA (Return On Assets) 

Analisis ROA mengukur tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dengan menggunakan total aset yang dipunyai perusahaan, setelah 

disesuaikan dengan biaya-biaya yang digunakan untuk mendanai asset 

tersebut (Mamduh dan Halim 2009:157). Ikatan Bank Indonesia (2016:145) 

menjelaskan bahwa ROA merupakan rasio yang sering digunakan untuk 

mengukur kinerja bank. Dengan melihat komponen ROA, manajemen bank 

dapat mengonsentrasikan permasalahan yang membuat bank tidak dapat 

menghasilkan kinerja baik. Dari ROA, bank dapat meneruskan penelitian 

untuk mencari akar penyebab kinerja bank yang menurun dari bank dalam 

menghasilkan laba. Untuk mengukur tingkat ROA maka digunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

2) NIM (Net Interest Margin) 

Merupakan ukuran spread atau gross margin dari aset kredit dan investasi 

bank (Ikatan Banker Indonesia 2016:148). Dalam mengukur tingkat NIM 

pada suatu bank maka digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑁𝐼𝑀 =
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑏𝑠𝑒𝑠𝑖ℎ

𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑎𝑠𝑒𝑡𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
𝑥 100% 

d. Penilaian Permodalan (Capital) 
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Menurut Ikatan Banker Indonesia (2016:156) 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 yang mewajibkan bank untuk menyediakan 

modal diatas modal minimum. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar 

modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.untuk 

menghitung kecakupan permodalan suatu bank maka dapat di lakukan dengan 

cara menggunakan rasio CAR (capital adequacy ratio) 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝐵𝑎𝑛𝑘

𝐴𝑇𝑀𝑅
𝑥 100% 

e. Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian dari kondisi bank yang

dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank untuk menjalankan fungsinya

dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 1/ PBI/ 2011

dan SE No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011.Dari analisis tiap masing-

masing komponen dengan perhitungan rasio keuangan yang akan dilaksanakan

maka akan diperoleh hasil yang akan didapat dalam penelitian ini untuk

menganalisis kesehatan bank berada pada Peringkat Komposit tertentu.

Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis

secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan

memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum.


