
 

 

32 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Lokasi Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah PT. Bank Jatim Pusat yang telah menrbitkan 

laporan keuangan tahunan yang sudah terpubliikasi di http://www.bankjatim.co.id , 

yang merupakan perusahaan dalam bidang perbankan yang berlokasi di jalan Basuki 

Rahmat No. 98-104, Embong kaliasin, genteng, Kota Surabaya, Jawa timur 60271. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan penelitian kuantitatif 

dan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondis dan 

berbagai situasi. Penelitian ini menganalisis data dalam laporan keuangan berupa 

laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan informasi lainnya serta laporan penilaian 

penerapan tata kelola Bank Jatim untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan PT. 

bank Jatim pada tahun 2015-2017. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data laporan keuangan 

dari PT Bank Jatim yang sudah di publikasikan di website http://www.bankjatim.co.id. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pengumpulan data online dan dokumentasi. Metode pengumpulan data online 

http://www.bankjatim.co.id/


33 

 

 

 

merupakan tata cara melakukan pengumpulan data melalui media online seperti 

internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga 

memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data atau informasi online yang berupa 

data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara akademis. Metode ini berupa laporan keuangan berupa laporan 

neraca, laporan laba rugi, dan laporan informasi lainnya pada tahun 2015-2017 dengan 

cara mengunduh data tersebut melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 

(Bank jatim) . Sedangkan teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk analisis kesehatan bank 

menggunakan metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital 

(RGEC) sesuai dengan surat edaran bank Indonesia no. 13/24/DPNP tahun 2011 

tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum.  
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Langkah-langkah yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank untuk 

masing-masing faktor dan komponennya adalah sebagai berikut: 

1.Menghitung data yang sudah di dapatkan dari laporan keuangan  PT Bank Jatim berupa 

laporan neraca, laba rugi sesuai kebutuhan rumus perhitungan Surat Edaran Bank 

Indonesia (PBI) no. 6/10/PBI/2004.  

1. Membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan dengan standar  rasio keuangan 

sesuai surat edaran Bank Indonesia (PBI) no. 6/10/PBI/2004. 

2. Menginterpretasikan hasil perbandingan rasio pada nomor 2 untuk menjabarkan 

kondisi keuangan Bank Jatim. 

3. Menarik kesimpulan dan memberi solusi dari beberapa rasio yang tergolong 

bermasalah atau kurang efisien dalam pengelolaannya. 

a,Risk Profile  

1) Risiko kredit 

  Menghitung risiko kredit bermasalah dengan menggunakan rasio Non 

Performing Loan (NPL) Net. NPL Net diukur dari perbandingan jumlah kredit macet 

dengan jumlah kredit yang telah diberikan NPL Net dapat diukur dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

NPL Net =
Kredit Macet

Total Kredit yang Diberikan
 x 100% 
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Berikut penilaian kriteria peringkat Non Performing Loan (NPL) Net sesuai 

dengan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No. 13/24/DPNP tahun 2011 yang 

dijadikan tolak ukur perbandingan dalam menginterpretasi terdapat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Bobot Peringkat Non Performing Loan (NPL) Net 

Peringkat Bobot Keterangan 

1 NPL < 2% Sangat Sehat 

2 

2% ≤ NPL 

< 5% 

Sehat 

3 

5% ≤ NPL 

< 8% 

Cukup Sehat 

4 

8% ≤ NPL 

< 12% 

Kurang Sehat 

5 

NPL ≥ 

12% 

Tidak Sehat 

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

2) Risiko likuiditas 

 Menghitung risiko likuiditas dengan menggunakan rasio Loan to Funding 

Ratio (LFR). Surat edaran bank Indonesia no. 17/11/PBI/2015 seiring berubahnya 

formula Loan to Deposit Ratio (LDR), maka istilah LDR diganti menjadi Loan to 

Funding Ratio (LFR). Rasio ini digunakan dalam mengukur perbandingan jumlah 

kredit yang diberikan bank terhadap dana yang diterima bank dan surat berharga. LFR 

dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 
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LFR =
Kredit yang diberikan

Dana Pihak Ketiga (DPK) + Surat Berharga
 x 100% 

 Berikut penilaian kriteria Peringkat Loan to Funding Ratio (LFR) sesuai 

dengan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No. 6/23/DPNP tahun 2004 yang 

dijadikan tolak ukur perbandingan dalam menginterpretasi terdapat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Bobot Peringkat Loan to Funding Ratio (LFR) 

Peringkat Bobot Keterangan 

1 LFR ≤ 75% Sangat Sehat 

2 75% < LFR ≤ 85% Sehat 

3 85% < LFR ≤ 100% Cukup Sehat 

4 100% <LFR ≤ 120% Kurang Sehat 

5 LFR > 120% Tidak Sehat 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

Mentranskripsikan tata kelola (GCG) PT. Bank Jatim pada tahun 2015,2016 

dan 2017 sesuai dengan SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola 

perusahaan terbuka yang mencakup 11 faktor penilaian 
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Sumber: SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 

 

 

b.Good Corporate Governance (GCG) 

Tabel 3.3. Bobot Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG pada Bank jatim 

 Faktor yang Dinilai Bobot 

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. 10% 

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. 20% 

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau tugas komite. 10% 

4 Penanganan benturan kepentingan. 10% 

 Faktor yang Dinilai Bobot 

5 Penerapan fungsi kepatuhan bank. 5% 

6 Penerapan fungsi audit intern. 5% 

7 Penerapan fungsi audit ekstern. 5% 

8 

Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian 

intern. 

7,5% 

9 

Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak 

terkait dan penyediaan dana besar. 

7,5% 

10 

Transparansi kondisi keuangan dan Non-keuangan, laporan 

pelaksanaan GCG dan pelaporan internal 

15% 

11 Rencana strategis Bank 15% 

Sumber: Bank jatim.co.id 
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Berikut penilaian Peringkat Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan 

surat edaran otoritas jasa keuangan no. 5/SEOJK.03/2015 yang dijadikan tolak ukur 

perbandingan dalam menginterpretasi Tabel 3.4. Bobot Peringkat Good 

Corporate Governance (GCG) 

Sumber: SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016  

c. 

Earnings 

(Rentabilitas) 

1).Return On Assets (ROA)  

Menghitung Return On Assets untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memperoleh keuntungan secara keseluruhan, ROA dapat diukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

ROA =
Laba sebelum pajak

Total aset
 x 100% 

Berikut peniilaian peringkat Return on Assets (ROA) sesuai dengan Surat Edaran 

(SE) Bank Indonesia (BI) No. 13/24/DPNP tahun 2011 yang dijadikan tolak ukur 

perbandingan dalam menginterpretasi terdapat pada tabel 3.5. 

Peringkat Bobot Keterangan 

1  ≤ Nilai komposit < 1,5 Sangat Baik 

2 1,5≤ Nilai komposit < 2,5 Baik 

3 2,5 ≤ Nilai komposit < 3,5 Cukup Baik 

4 3,5 ≤ Nilai komposit < 4,5 Kurang Baik 

5 4,5 ≤ Nilai komposit <5 Tidak Baik 
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Tabel 3.5. Bobot Peringkat Return On Assets (ROA) 

Peringkat Bobot Keterangan 

1 ROA > 1,5% Sangat Sehat 

2 1,25% < ROA ≤ 1,5% Sehat 

3 0,5% < ROA ≤ 1,25% Cukup Sehat 

4 0% < ROA ≤ 0,5% Kurang Sehat 

5 ROA ≤ 0% Tidak Sehat 

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

2).Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Menghitung biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) bertujuan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasionalnya, 

BOPO dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

 

BOPO =
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
 x 100 

Peringkat Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sesuai dengan 

Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No. 6/23/DPNP tahun 2004 yang dijadikan 

tolak ukur perbandingan dalam menginterpretasi terdapat pada tabel 3.6. 
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Tabel 3.6. Bobot Peringkat Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Peringkat Bobot Keterangan 

1 BOPO ≤ 94% Sangat Sehat 

2 94% < BOPO ≤ 95% Sehat 

3 95% < BOPO ≤ 96% Cukup Sehat 

4 96% < BOPO ≤ 97% Kurang Sehat 

5 BOPO > 97% Tidak Sehat 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

d.Capital (Permodalan) 

 Menghitung Capital bertujuan untuk memastikan kecukupan modal dan 

cadangan untuk memikul risiko yang mungkin timbul, CAR dapat diukur dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

 CAR =
Modal

ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)
 x 100% 

Berikut penilaian peringkat Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan Surat 

Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No. 6/23/DPNP tahun 2004 yang dijadikan tolak 

ukur dalam menginterpretasi terdapat pada tabel 3.7. 
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Tabel 3.7. Bobot Peringkat Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Peringkat Bobot Keterangan 

1 CAR ≥ 12% Sangat Sehat 

2 9% ≤ CAR < 12% Sehat 

3 8% ≤ CAR < 9% Cukup Sehat 

4 6% < CAR < 8% Kurang Sehat 

5 CAR ≤ 6% Tidak Sehat 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

Menetapkan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank dari tahun 

2015 hingga tahun 2017 berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur 

terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum 

penilaian tingkat kesehatan bank umum (Alawiyah, 2016). Matriks kriteria penetapan 

peringkat komposit sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No. 

13/24/DPNP tahun 2011 terdapat pada tabel 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

Tabel 3.8. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit 

Peringkat Keterangan 

PK 1 

Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga 

dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 

perubahan kondisi  

Peringkat Keterangan 

PK 1 

bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor 

penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan 

permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan 

maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan. 

PK 2 

Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai 

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi 

bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor 

penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan 

permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara 

umum kelemahan tersebut kurang signifikan. 

PK 3 

Mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga 

dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat 

faktor- faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, 

dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan 

maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak 
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berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu 

kelangsungan usaha bank. 

PK 4 

Mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga 

dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat 

faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, 

dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang 

secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen 

serta mengganggu kelangsungan usaha bank. 

PK 5 

Mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga 

dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat 

faktor- faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, 

dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang 

secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan 

dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk 

memperkuat kondisi keuangan bank. 

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

Dari analisis 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 (PK) tertentu 

(Alawiyah, 2016). Nilai komposit untuk rasio keuangan masing-masing komponen 

yang menempati peringkat komposit akan bernilai sebagai berikut: 

a. Peringkat 1 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 5. 
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b. Peringkat 2 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 4. 

c. Peringkat 3 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 3. 

d. Peringkat 4 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 2. 

e. Peringkat 5 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 1. 

 

Nilai komposit yang telah diperoleh dari mengalikan tiap ceklist kemudian 

ditentukan bobotnya. Bobot penetapan peringkat komposit dapat diukur dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

Peringkat Komposit =
Jumlah Nilai Komposit

Total Nilai Komposit Keseluruhan
 x 100% 
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Bobot yang menentukan peringkat komposit keseluruhan komponen terdapat 

pada tabel 3.9. 

   Tabel 3.9. Bobot Peringkat Komposit 

Bobot (%) 

Peringkat 

Komposit 

Keterangan 

86 – 100 1 Sangat Sehat 

71 – 85 2 Sehat 

61 – 70 3 Cukup Sehat 

41 – 60 4 Kurang Sehat 

<40 5 Tidak Sehat 

Sumber: Refmasari dan Ngadirin Setiawan (2014) 
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