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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem moneter melalui dekatnya hubungannya antara badan-

badan maupun instansi pemerintah (SAK,2009; 31.1). Sehingga, Bank Indonesia 

mengeluarkan Surat Edaran mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum 

(BI) No. 13/1/PBI/2011 yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan 

penilaian sendiri (Self Assessment) dengan menggunakan rasio RGEC, yaitu Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. 

Sebelumnya, dalam menilai kesehatan bank, Bank Indonesia menggunakan 

kriteria Capital Adequacy, Asets Quality, Management Quality, Earnings, 

Liquidity (CAMELS) yang diperkenalkan sejak Februari 1991. Seiring 

berjalannya waktu, kondisi perekonomian nasional maupun global yang 

bergejolak, Bank Indonesia (BI) menyempurnakan metode penilaian tingkat 

kesehatan bank umum sebagai regulasi keuangan periode sebelum tahun 2011 

melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran (SE) 

Bank Indonesia No. 13/24/DPNP yang berlaku per Januari 2012 menggantikan 

peraturan sebelumnya dalam menilai tingkat kesehatan bank dengan metode 

CAMELS dengan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan 
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Capital (RGEC). Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, metode CAMELS dinyatakan 

tidak berlaku lagi (Mayasari, 2017).  

Kesehatan bank adalah kemampuan sebuah bank dalam melakukan kegiatan 

operasional perbankannya secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan 

baik, dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku 

(Budisantoso, dkk 2016: 73). Bank atau perbankan harus dinilai kesehatannya agar tetap 

dalam kondisi prima dalam hal pelayanan kepada nasabahnya dengan baik. Penilaian 

terhadap bank dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangannya. Laporan 

keuangan dari bank tersebut mencerminkan keadaan kesehatan bank pada periode tertentu. 

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui informasi tentang keadaan kelemahan maupun 

kekuatan yang dimiliki oleh bank tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank 

yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai 

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Widari, dkk.: 2017).  

Bagi perbankan sendiri, hasil dari penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan 

sebagai salah satu sarana dalam menetapkan suatu strategi usaha dalam kegiatan 

operasionalnya di masa yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia hasil tersebut 

dapat digunakan sebagai sarana guna menetapkan kebijakan dan pengimplementasian strategi 

pengawasan, agar pada waktu yang ditetapkan oleh bank dapat menerapkan sistem penilaian 

tingkat kesehatan bank dengan baik dan tepat. 

Di negara Indonesia ini terdapat berbagai macam jenis bank, tetapi dalam penelitian ini 

hanya menggunakan 2 jenis bank, yaitu bank BUMN dan Bank Swasta. Bank BUMN adalah 

bank yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh Negara, sedangkan bank swasta adalah 

bank yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh pihak swasta ( Novado, 2014) 

Sebelumnya, Ahmad (2014) telah melakukan penelitian mengenai perbandingan 

mengenai analisis kinerja perbandingan bank devisa BUMN dan swasta. Hasil penelitiannya 
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menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan ROA, ROE, dan LDR antara bank BUMN dengan 

bank swasta kecuali pada CAR nya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bank swasta 

memiliki CAR lebih besar daripada bank BUMN. 

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ramadhany (2015) mengenai perbandingan kesehatan bank pada bank konvensional BUMN 

dan swasta yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank BUMN lebih 

baik dari pada bank swasta nasional devisa karena nilai rata-rata ROA, NIM, dan CAR bank 

BUMN lebih besar meskipun nilai rata-rata NPL dan LDR bank swasta nasional lebih kecil 

dibandingkan bank konvensional BUMN. 

Dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di 

tahun 2016 menyatakan bahwa dalam industri perbankan Indonesia dari tahun 2015-2016 

mengalami penurunan pada pertumbuhan kreditnya sebesar 7,87%, namun pada pertumbuhan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 7,26%(2015) menjadi 9,6%(2016). 

Pertumbuhan ini menyebabkan Loan to Deposit (LDR) membaik dari 92,11% menjadi 

90,70% di tahun 2016. Penyebab turunnya pertumbuhan kredit tersebut disebabkan oleh 

lemahnya permintaan kredit untuk pembayaran pajak (Setiawan, 2017). Sehingga peneliti 

menggunakan tahun 2015-2016 pada penelitian ini. 

Jika dilihat pentingnya kesehatan atau performa bank dalam kegiatan operasioanalnya 

dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian 

mengenai tingkat penilaian kesehatan bank yang berjudul “Analisis Perbandingan Tingkat 

Kesehatan Bank dengan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital 

(RGEC) (Studi kasus pada Bank Umum Milik Negara dan Bank Swasta Nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2016)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank dengan menggunakan RGEC pada bank konvensional 

BUMN dan bank swasta yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2016? 

2. Bagaimanakah perbandingan tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RGEC pada 

bank konvensional BUMN dan bank swasta yang terdaftar di BEI pada periode 2015-

2016? 

C. Batasan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dihadapkan pada batasan terhadap factor RGEC. 

RGEC yaitu factor resiko (Risk, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). Penilaian 

ini didasarkan atas resiko yang melekat pada kegiatan bisnis suatu bank, yaitu resiko kredit, 

likuiditas, pasar, operasional, hukum, strategi, kepatuhan dan reputasi. Tetapi pada penelitian 

ini yang akan dinilai menggunakan rasio keuangannya hanya resiko kredit dan resiko 

likuiditas. Untuk faktor Risk Profile pada metode ini yang digunakan adalah resiko kredit 

yaitu dengan menghitung NPL (Non Performing Loan) dan resiko likuiditas yang 

menghitung LDR ( Loan to Deposit Rasio). Sedangkan pada factor Earnings penilaian yang 

menggunakan rasio ROA (Return of Aset), NIM (Net Interest Margin). Untuk faktor Capital 

pada penelitan ini yang digunakan adalah CAR (Capital Adequacy Rasio). Faktor-faktor 

dalam analisis RGEC menjadi objek utama dalam penelitian ini terhadap resiko pasar yang 

mungkin terjadi di kemudian hari dan sensitivitas terhadap resiko tersebut yang tidak didapat. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC 

pada bank konvensional BUMN dan bank swasta yang terdaftar di BEI pada 

periode 2015-2016. 

2.  Untuk membandingkan tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode 

RGEC pada bank konvensional BUMN dan swasta yang terdaftar di BEI pada 

periode 2015-2016. 

2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bertujuan guna menambah wawasan dan memberikan kontribusi 

bagi ilmu pengetahuan dan bisnis tertutama dalam bidang ekonomi, serta diharapkan 

dapat memperkaya pengetahuan dalam hal faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan 

bank. 

2. Manfaat Teoritis 

1)  Bagi Bank Konvensional 

 Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai informasi tambahan bagi 

pihak bank, sehingga manajemen bank dapat meningkatkan proses atau 

kinerjanya dan mungkin dapat meningkatkan strategi bisnis yang baik dalam 

proses perbankan serta menghadapi krisis keuangan global. 

2)  Bagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 

 Penilaian kesehatan bank sehingga mungkin akan dapat dijadikan sebagai 

dasar guna meningkatkan tingkat pengawasan perbankan ke arah yang lebih baik 

untuk kedepannya.  
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3)  Bagi Masyarakat 

Penelitian ini bermanfaat guna memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai tingkat kesehatan bank. 

4)  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi untuk penelitian 

selanjutnya secara luas dan mendalam tentang faktor-faktor penilaian tingkat 

kesehatan bank. 


