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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Atyka (2015), dalam skripsi berjudul 

“Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan metode RGEC pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2011-2013”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan predikat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana untuk 

periode 2011 Bank BRI mendapat peringkat komposit “Sangat Sehat”, periode 

2012 dengan peringkat sangat sehat dan periode 2013 dengan peringkat 

komposit “Sangat Sehat”. Dimana penulis menyimpulkan bahwa kualitas laba 

bank dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui peningkatan kemampuan 

asset, pengelolaan modal, serta pendapatan operasional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015), dalam skripsi berjudul 

“Perbandingan Analisis CAMELS dan RGEC dalam Menilai Tingkat Kesehatan 

Bank pada Unit Syariah Milik Pemerintah (Studi Kasus: PT. Bank Negara 

Indonesia Syariah, Tbk. Tahun 2012-2013). Hasil Penelitian ini menunjukkan 

predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan strandar yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia, untuk periode Maret 2012 sampai dengan Desember 2013 

rata-rata Bank Negara Indonesia Syariah memperoleh predikat “Sehat”, 

sehingga kinerja Bank Negara Indonesia Syariah harus dipertahankan dengan 

cara menjaga tingkat kesehatan bank.  
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   Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2016), dalam skripsi berjudul 

”Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Metode 

CAMELS dan RGEC (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 

Periode 2012-2014). Hasil penelitian ini diketahui bahwa Tingkat Kesehatan 

Bank Muamalat dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC ini 

menunjukkan predikat kesehatan bank telah sesuai dengan standar yang 

ditetapkan Bank Indonesia. Pada periode 2012-2014 rasio keuangan Bank 

Muamalat, terjadi penurunan tingkat kesehatan bank, terutama pada metode 

CAMELS dilihat dari faktor Manajemen, Earnings dan pada metode RGEC juga 

terdiri penurunan tingkat kesehatan bank dinilai dari segi profil risiko, GCG, 

dan Earnings. Sehingga kinerja Bank Muamalat harus lebih ditingkatkan 

terutama dari segi manajemen, rentabilitas dan profil resiko agar tingkat 

kesehatan bank dapat ditingkatkan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Bank 

 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 

1998, tentang perbankan yang dikutip oleh Kasmir (2008), Bank merupakan 

badan usaha yang menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007, Bank Umum 

dapat didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  
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2. Pengertian Bank Syariah 

 Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 disebutkan  

bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum  

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  

 Pengertian Bank Syariah Menurut Sudarsono (2012), Bank Syariah 

merupakan lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

syariah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah 

adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan berdasarkan ketentuan-

ketentuan syariah Islam. 

A.   Fungsi Bank Syariah 

 Dalam melaksanakan kegiatan usaha komersilnya, Bank Syariah   

memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan fungsi bank konvensional, yaitu 

bidang keuangan saja. Untuk memberikan gambaran mengenai fungsi Bank 

Syariah menurut Wiroso (2011), fungsi Bank Syariah adalah:  

a. Fungsi Manager Investasi,  salah satu fungsi Bank Syariah yang sangat 

penting adalah, Bank Syariah merupakan manager investasi dari 

pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip 

mudharabah (dalam perbankan lazim disebut dengan deposan atau 

penabung), karena besar kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima 

oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh 
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(dihasilkan) oleh Bank Syariah dalam mengelola dana (khusunya dana 

mudharabah). 

b. Fungsi Investor,  dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil 

(mudharabah dan musyarakah), prinsip Ujroh (Ijarah) dan prinsip jual 

beli (murabahah, salam dan istishna), Bank Syariah berfungsi sebagai 

investor (sebagai pemilik dana).Oleh karena sebagai pemilik dana 

maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang 

telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-

sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim.  

c. Fungsi Jasa Perbankan, dimana dalam menjalankan fungsi ini, Bank 

Syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya 

memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan 

sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip 

syariah yang tidak boleh dilanggar.  

d. Fungsi Sosial, dimana dalam konsep perbankan syariah mengharuskan 

bank-Bank Syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana 

Qard (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam.  

B. Sumber Dana Bank Syariah 

Sebagai lembaga keuangan, masalah bank paling utama adalah dana. 

Tanpa dana yang cukup, bank tidak melakukan kegiatan operasional. Dengan 

kata lain, Bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. sumber-sumber dana 

Bank Syariah menurut Arifin (2009) terdiri dari :   

a. Modal inti, adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari 

para pemegang saham bank, yakni pemilik bank.  
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b. Kuasi ekuitas (mudharabah account), bank menghimpun dana bagi 

hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja sama antara 

pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk 

melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh 

mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.  

c. Dana titipan (wadiah), adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada 

bank, yang umumnya berupa giro dan tabungan. 

C. Kesehatan Bank 

 Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu 

memenuhi semua kewajibannya dengan baik melalui cara-cara yang sesuai 

dengan peraturan perbankan yang berlaku (Triandaru dkk., 2006).  

 Menurut Kasmir (2010), kesehatan bank dapat dilakukan penilaian dari 

berbagai segi. Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah bank tersebut 

dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Dimana, 

Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dan pembina perbankan Indonesia 

dapat memberikan arahan dan petunjuk bagaimana bank tersebut harus 

dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.  

 Bila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan 

kelangsungan usahanya, maka pihak pengawas perbankan yang berwenang 

dapat (Darmawi,2011):  

1. Pemegang saham dapat menambah modal.  

2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direktur bank. 

Bank menghapus-bukukan pembiayaan macet dan memperhitungkan 

kerugian dengan modal bank.  
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3. Bank melakukan merger atau konsolidasi konsolidasi konsolidasi 

konsolidasi konsolidasi dengan bank lain.  

4. Bank menjual kepada pembeli yang tersedia mengambil alih 

keseluruhan kewajiban. 

a. Bila tindakan tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang 

dialami oleh bank, atau bila keadaan suatu bank membahayakan sistem 

perbankan, maka Otoritas Jasa Keuangan mengusulkan mencabut izin 

usaha yang bersangkutan.  

6. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Pendekatan RGEC 

 Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No: 13/1/PBI/2011, Bank wajib 

melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan 

menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating) dengan cakupan 

penilaian terhadap faktor-faktor RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earnings dan Capital).  

a. Risk Profile (Profil Risiko) 

  Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan POJK 

No.8/POJK.3/2014 tentang penerapan manajemen bagi Bank Umum 

Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), risiko adalah potensi 

kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu, sedangkan resiko kerugian 

adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak 

langsung dari kejadian risiko. Penilaian faktor profil risiko, sesuai dengan 

PBI No. 13/23/PBI/2011 dan POJK No.3/POJK3/2014 tentang penerapan 

manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

penilaian faktor Risk Profile dilakukan dengan cara melakukan penilaian 

terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam 
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kegiatan operasional bank terhadap sepuluh risiko yaitu, risiko kredit, risiko 

pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, 

risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Risk 

Profile sendiri terdiri dari: 

1) Risiko Kredit, merupakan risiko akibat dari kegagalan debitur atau 

pihak lain dalam memenuhi kewajiban terhadap bank (Ali, 2006). 

Terjadinya pembiayaan bermasalah dan pembiayaan macet, dapat 

mengurangi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), 

modal bank, dan juga mengurangi pendapatan bank sehingga 

secara langung dapat menurunkan kinerja bank. 

 Risiko kredit dihitung menggunakan rasio Non Performing 

Finance (NPF): 

    
                     

                
      

 Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

Tabel 2.1 

Peringkat Komponen Risiko Kredit 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat <2% 

2 Sehat 2% - 3,5% 

3 Cukup Sehat 3,5% - 5% 

4 Kurang Sehat 5% - 8% 

5 Tidak Sehat >8% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP/2013 
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  Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008  pasal 1 ayat 

25, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah: “Pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:  

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musharakah; 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;  

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istisna’; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang 

qard; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah 

untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas 

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 

2) Risiko likuiditas, merupakan risiko yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh 

tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa 

menganggu aktivitas bank sehari-hari (PBI No. 11/25/2009). 

 Bank dianggap likuid jika bank memiliki cukup uang tunai atau 

asset likuid lainnya, memiliki kemampuan meningkatkan dana 

secara cepat dari sumber lainnya, serta memiliki penyangga 

likuiditas yang memadai untuk memungkinkan bank tersebut dapat 

memenuhi kewajiban pembayaran dan kebutuhan uang tunai yang 

mendadak (Darmawi, 2012). 
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 Risiko likuiditas dihitung menggunakan rasio Finance to 

Deposit Ratio (FDR): 

     
                

                       
      

 Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

Tabel 2.2 

Peringkat Komponen Risiko Kredit 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat 70%≤85% 

2 Sehat 60%≤70% 

3 Cukup Sehat 85%≤100% 

4 Kurang Sehat 100%-120% 

5 Tidak Sehat >120% 

 Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP/2013 

 

b. Good Corporate Governance (GCG) 

    Menurut Peraturan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Good 

Corporate Governance, yaitu merupakan suatu tata kelola bank yang 

menerapkan prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas 

(accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independen 

(independency), dan kewajaran (fairness).   

 Dalam penetapan penilaian GCG bagi bank umum syariah dan unit 

syariah, adanya ketentuan penilaian berdasarkan SEOJK 

NO.10/SEOJK/03/2014 dengan ketentuan sebagai berikut :   

1. “Penilaian faktor Good Corporate Governance bagi bank umum 

syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas 

pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, 

pertanggung jawaban, profesional, kewajaran. Prinsip-prinsip GCG 
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dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip GCG tersebut 

berpedoman pada ketentuan Good Corporate Governance yang 

berlaku bagi bank umum syariah dengan memperhatiakan 

karakteristik dan kompleksitas usaha bank.  

2. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip GCG 

sebagaimana dimaksudkan dalam poin A, menurut Surat Edaran 

Otoritas Jasa Keuangan NO.10/SEOJK.03/2014 bank umum syariah 

harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala 

yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian dan bobot 

penilaian sbb: 

  Tabel 2.3 

  Peringkat Komponen Risiko Kredit 

No Faktor Penilaian Bobot 

1 
Pelaksaan tugas dan tanggung 

jawab dewan komisaris 
12,5 % 

2 
Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab direksi 
17,5% 

3 
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas 

komite 
10% 

4 
Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab dewan pengawas syariah 
10% 

5 

Pelaksanaan prinsip syariah dalam 

kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta pelayanan 

jasa 

5% 

6 Penanganan benturan kepentingan 10% 

7 Penerapan fungsi kepatuhan 5% 

8 Penerapan fungsi audit intern 5% 
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9 Penerapan fungsi audit ekstren 5% 

10 
Batas maksimum penayaluran dana 

(BPMD) 
5% 

11 

Transparasi kondisi keuangan dan 

non keuangan BUS, laporan 

pelaksanaan Good Corporate 

Governance 

15% 

  Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.  9/12/DPNP 

  Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) yang 

berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG 

(Good Corporate Governance) yaitu menggunakan bobot penilaian 

berdasarkan nilai komposit dari ketetapan Bank Indonesia menurut 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.3/2014 tentang penilaian 

kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

c. Earnings (Rentabilitas)  

 Pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan 

bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. 

Menurut (Kasmir, 2012) Penilaian rentabilitas suatu bank dilihat dari 

kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian terhadap 

faktor rentabilitas ini dinilai dengan:  

1. Return On Assets (ROA), rasio ini mengukur seberapa baik 

suatu entitas dalam memanfaatkan asetnya untuk 

menghasilkan laba tambahan. ROA merupakan  rasio yang 

menunjukkan besarnya laba yang diperoleh bank terhadap 

rata-rata total aset dimana rata-rata total aset diperoleh dari 

jumlah aset awal periode dan akhir periode dibagi dua. 
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Semakin besar tingkat rasio yang dihasilkan maka tingkat 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba semakin baik. 

     
                  

                    
       

Sumber: Taswan, (2010) 

Tabel 2.4 

  Peringkat Komponen Risiko Rentabilitas 

 Dengan kriteria penetapan Peringkat Komponen Risiko Rentabilitas: 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat 

Perolehan laba sangat 

tinggi (rasio ROA diatas 

2%) 

2 Sehat 

Perolehan laba tinggi 

(rasio ROA berkisar 

antara 1,26% sampai 

dengan 2%) 

3 Cukup Sehat 

Perolehan laba cukup 

tinggi (rasio ROA 

berkisar antara 0,51% 

sampai dengan 1,25%) 

4 Kurang Sehat 

Perolehan laba rendah 

ataucenderung mengalami 

kerugian (ROA mengarah 

negatif, rasio berkisar 0% 

sampai dengan 0,5%) 

5 Tidak Sehat 

Bank mengalami kerugian 

yang besar (ROA negatif, 

rasio dibawah 0%) 

    Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP/2013 

2. Return On Equity (ROE), menurut Gitosudarmo (2001), 

Return on Equity (ROE) merupakan rentabilitas modal sendiri 
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untuk menghasilkan laba. Rentabilitas ini dapat jugi 

dikatakan sebagai kemampuan untuk menghasilkan laba bagi 

suatu perusahaan dengan modal sendirinya. Rasio ini 

menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan. ROE 

merupakan indikator kemampuan perbankan dalam 

mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba 

bersih. ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio 

antara laba setelah pajak dengan total ekuitas (Net Income 

dibagi Total Equity). Rumus Return On Equity sebagai 

berikut: 

                          
           

                            
      

Sumber: Taswan, (2010) 

Tabel 2.5 

Peringkat Komponen Risiko Rentabilitas 

 Dengan Kriteria Penetapan Peringkat ROE: 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat sehat 
Perolehan laba sangat tinggi (rasio 

ROE diatas 20%) 

2 Sehat 

Perolehan laba tinggi (rasio ROE 

berkisarantara 12,51% sampai 

dengan 20%) 

3 Cukup Sehat 

Perolehan laba cukup tinggi (rasio 

ROE berkisar antara 5,01% 

sampaidengan 12,5% sampai dengan 

20%) 

4 Kurang sehat 

Perolehan laba rendah atau cenderung 

mengalami kerugian (ROE mengarah 

negatif, rasio berkisar 0% sampai 
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dengan 5%) 

5 Tidak sehat 

Bank mengalami kerugian yang 

besar (ROE negatif, rasio dibawah 

0%) 

                                Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

 

3. Net Operating Margin (NOM) 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

kinerja manajemen  dalam menyalurkan kredit/ pembiayaan, 

mengingat pendapatan operasional bank sangat bergantung 

dari selisih yang dihasilkan melalui pembiayaan yang 

disalurkan dengan bagi hasil simpanan yang diterima. NOM 

(Net Operating Margin) merupakan perbandingan antara 

pendapatan bagi hasil terhadap rata-rata aktiva produktif. 

Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kemungkinan laba 

bank akan meningkat (positif). Rumus untuk menghitung 

besarnya nilai NOM (Net Operating Margin) adalah sebagai 

berikut :   

                 
                                                 

                          
      

       Sumber: Taswan, (2010) 
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Tabel 2.6 

Peringkat Komponen Risiko Rentabilitas 

   Dengan Kriteria Penetapan Peringkat NOM: 

 

 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

d. Capital (Permodalan) 

 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, 

pengukuran faktor permodalan menggunakan rasio CAR, yaitu rasio yang 

memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank mengandung risiko 

(tagihan pada pihak lain, surat berharga dll) ikut dibiayai dari dana modal 

sendiri baik disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar 

bank, seperti dana masyarakat, pinjaman dan lain-lain.  

    
     

                                
 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat sehat 
Margin bunga sangat tinggi (rasio 

diatas 5%) 

2 Sehat 

Margin Bunga Bersih tinggi(rasio 

berkisar antara 2,01% sampai 

dengan 5%) 

3 Cukup Sehat 

Margin Bunga Bersih cukup tinggi 

(rasio berkisar antara 1,5% sampai 

dengan 2%) 

4 Kurang sehat 

Margin Bunga Bersihrendah (rasio 

berkisar antara 0% sampai dengan 

1,49%) 

5 Tidak sehat 

Margin Bunga Bersih sangat 

rendah atau negatif (NOM dibawah 

0%) 
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Tabel 2.7 

Peringkat Komponen Faktor P ermodalan 

  Dengan kriteria penetapan peringkat komponen faktor permodalan: 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat 

Rasio KPPM lebih tinggi sangat 

signifikan dibandingkan dengan 

rasio KPMM yang ditetapkan dalam 

ketentuan (KPMM > 15%) 

2 Sehat 

Rasio KPPM lebih tinggi cukup 

signifikan dibandingkan dengan 

rasio KPMM yang ditetapkan dalam 

ketentuan (9%<KPMM≤15%) 

3 Cukup Sehat 

Rasio KPPM lebih tinggi secara 

marjinal dibandingkan dengan rasio 

KPPM yang ditetapkan dalam 

ketentuan (8%<KPMM≤9%) 

4 Kurang Sehat 
Rasio KPPM di bawah ketentuan 

yang berlaku (KPMM≤8%) 

5 Tidak Sehat 

Rasio KPPM di bawah ketentuan 

yang berlaku dan bank cenderung 

tidak solvable (KPMM≤8%) 

 Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

 


