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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang sistem 

penilaian tingkat kesehatan bank maka dengan itu bank wajib memelihara dan 

meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian 

dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankannya. Bank 

wajib melakukan penilaian kesehatan baik secara individual maupun secara 

konsolidasi.  Dengan adanya aturan Peraturan Bank Indonesia ini, yang membuat 

penilaian tingkat kesehatan bank diterapkan dengan menggunakan pendekatan 

RGEC, berarti secara otomatis, tingkat kesehatan bank dengan menggunakan 

analisis CAMELS sudah dicabut atau tidak dipergunakan lagi sejak tahun 2012. 

Pada PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/ 24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

yang menjadi indikator adalah RGEC yang terdiri dari Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earnings, dan Capital.  

Penilaian kesehatan bank tersebut hanya diketahui oleh Direksi, 

Komisaris, dan BI saja. Masyarakat pun tidak mengetahui dan menduga apakah 

sebuah bank itu baik atau tidak. Dengan demikian, masyarakat biasa tidak akan 

pernah tahu kinerja bank sampai menyeluruh. Dengan ini semua bank umum yang 

ada harus mentaati peratruran kesehatan perbankan yang dikeluarkan Bank 

Indonesia. Jenis bank menurut Kuncoro dan Suhardjono (2001) dari segi 

kepemilikan dibedakan menjadi dua yaitu bank milik pemerintah dan bank milik 

swasta. Bank milik pemerintah sendiri didirikan oleh pemerintah dan mempunyai 
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kepemlikan lebih dari 50%. Sedangkan bank swasta didirikan swasta dan 

keuntungan sepenuhnya milik swasta.  Resiko bank swasta sepenuhnya 

ditanggung pihak swasta. 

Surat Edaran BI NO. 13/24/DPNP menjelaskan penilaian tingkat 

kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan 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 di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar 

permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan 

secara efektif dan efisien. Faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu risk 

profile, good corporate governance, earnings, dan capital serta signifikansi 

parameter penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil 

penilaian dan menetapkan peringkat faktor 

Kasmir (2011) menyatakan penilaian kesehatan bank sangat penting 

disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada 

bank. Masyarakat sebagai pemilik dana yang menyimpan dananya dapat menarik 

setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika 

ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat 

dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank 

tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. 

Untuk bank yang sudah sehat agar tetap memertahahankan kesehatan banknya 

sedangkan bank yang sakit agar segera mengobati untuk kesehatan banknya. Bank 
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Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank-bank menentukan standar 

penilaian kesehatan perbankan. Dengan begitu perbankan nasional di wajibkan 

membuat laporan berkala tentang semua kegiatan yang dilakukan dalam suatu 

periode tertentu. Dari laporan inilah dilakukan analisis tentang kesehatan banknya, 

penilaian ini dilakukan setiap periode. 

Noviantini et al. (2015) meneliti kesehatan Bank Sinar Harapan Bali 

dengan pendekatan RGEC yang  hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa  

penilaian pengelolaan good corporate governance Bank Sinar Harapan Bali dari 

tahun 2010 hingga 2012 dengan  mendapatkan predikat sehat dan juga penilaian 

risk profile, GCG, earnings, dan capital menyatakan bahwa Bank Sinar Harapan 

Bali tidak bermasalah. Hal ini membuktikan bahwa Bank Sinar betul-betul 

menjaga stabilitas ekonominya terutama pada usaha mikro UMKM. Bank Sinar 

mengikuti seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia berdasarkan 

metode RGEC. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen 

risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Inilah yang mendasari bahwa di dalam 

metode RGEC bahwa kualitas manajemen merupakan pilar penting.  

Minarrohmah et al. (2014) menganalisis tingkat kesehatan Bank Cantral 

Asia (BCA) tahun 2010-2012. Menggunakan risk profile, good corporate 

governance, earnings, dan capital dalam penelitiannya. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT. Bank Central Asia, Tbk merupakan 

bank yang memiliki predikat sehat. Begitu juga penelitian yang dilakukan 

Refmasari dan Setiawan (2014) mengukur tingkat kesehatan Bank Pembangunan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diukur dengan cakupan risk profile, 
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earnings, capital pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan tingkat 

kesehatan bank ditinjau dari aspek risk profile sangat sehat dari tingkat kesehatan 

bank ditinjau dari aspek earnings sangat sehat tingkat kesehatan bank ditinjau dari 

aspek capital sangat sehat.  

Sektor perbankan sebagai bagian dari suatu sistem keuangan memegang 

peranan penting sebagai pembangunan dalam suatu perekonomian, dengan itu 

tingkat kesehatan bank perlu diberikan perhatian yang serius karena menyangkut 

kepentingan banyak pihak yang terkait baik pemilik, pemerintah, maupun 

nasabah. Manajemen memerlukan hasil penilaian untuk kinerjanya, yaitu untuk 

memastikan tingkat ukuran keberhasilan para manajer dan sekaligus sebagai 

evaluasi penyusunan perencanaan strategi maupun operasional pada masa 

selanjutnya. Kinerja perbankan yang baik akan menarik investor untuk melakukan 

investasi, karena investor melihat, semakin sehat, maka manajemen bank tersebut 

baik. Serta diharapkan bisa memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. 

Pemerintah sangat berkepentingan terhadap penilaian kinerja suatu lembaga 

keuangan, sebab memiliki fungsi memajukan dan meningkatkan perekonomian 

negara. Sedangkan masyarakat sangat menginginkan agar badan usaha sektor 

perbankan sangat sehat untuk dapat dicapainya efisiensi dana berupa biaya yang 

murah dan efisiensi oleh karena itu tingkat kesehatan bank perlu diberikan 

perhatian yang serius karena menyangkut kepentingan banyak pihak. Penelitian 

tentang kesehatan perbankan ini dilakukan pada Bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia karena perkembangan kinerja keuangan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dapat menjadi pilihan investasi bagi pemilik dana atau 
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calon investor dan kegiatan bank sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan 

perekonomian di sektor riildan juga menjadi pilihan bagi masyarakat untuk 

memilih bank untuk menabung. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan 

baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Untuk meningkatkan 

kepercayaan dan juga mengingat begitu pentingnya kesehatan bank, peneliti 

mengangkat penelitian mengenai ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK 

DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN RGEC (RISK PROFILE, GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, CAPITAL) PADA BANK YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2012-2014. 

B. Batasan Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada penelitian terhadap faktor 

Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital. Untuk faktor 

Risk Profile pada penelitian ini yang digunakan adalah risiko kredit yaitu dengan 

menghitung NPL (Non Performing Loan), dan risiko likuiditas yaitu dengan 

menghitung LDR (Loan to Deposit Ratio). Untuk Good Corporate Governance 

menggunakan hasil publikasi self assegment. Sedangkan yang faktor Earnings 

penilaian yang digunakan menggunakan rasio ROE (Return On Equity), dan NIM 

(Net Interest Margin). Untuk faktor Capital pada penelitian ini yang digunakan 

adalah CAR (Capital Adequacy Ratio). Penilaian kesehatan bank dilakukan hanya 

terbatas pada laporan keuangan periode 2012–2014. 

C. Rumusan masalah 



6 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian adalah “Bagaimana tingkat kesehatan bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari faktor Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earnings, dan Capital tahun 2012-2014”? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kesehatan 

bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari faktor Risk Profile, 

Good Corporate Governance, Earning dan Capital tahun 2012-2014. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bisnis 

mengenai perbankan khususnya mengenai faktor–faktor dalam 

menganalisis tingkat kesehatan bank. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan/Bank 

Digunakan sebagai masukan dan sumber informasi untuk perbaikan dan 

merumuskan kebijakan manajemen perbankan tentang kesehatan 

perbankan di Indonesia. 

b. Bagi Masyarakat/Nasabah 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai tingkat kesehatan perbankan Indonesia periode 2012–2014. 

 


