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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting 

peranannya dalam kegiatan ekonomi,karena melalui kegiatan perkreditan dan 

berbagai jasa yang diberikan oleh bank maka dapat melayani berbagai 

kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Semakin majunya 

globalisasi,dunia perbankan sangat berperan aktif  bahkan dalam kemajuan 

perekonomian. Hal ini dikarenakan bahwa bank merupakan suatu lembaga 

perantara keuangan (financial intermediary) antara unit perekonomian yang 

surplus (kelebihan dana) kepada unit perekonomian yang mengalami defisit 

(kekurangan dana).  Sehingga dapat dikatakan bahwa bank merupakan inti 

dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan perusahaan keuangan 

yang bergerak dalam memberikan layanan keuangan yang mengandalkan 

kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya Kasmir (2011 : 4)  

(dalam (Kaligis, 2013).  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank 

yaitu: melemahnya nilai tukar rupiah,lemahnya kondisi internal bank seperti 

kinerja manajemen yang kurang memadai dan pemberian kredit kepada 

kelompok atau group usaha sendiri yang dapat mengakibatkan kredit 

macet,selain itu tingkat kompleksitas usaha yang tinggi dapat meningkatkan 

risiko yang dihadapi oleh pihak perbankan dan modal yang tidak dapat 
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menutupi risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan dapat menyebabkan 

kinerja bank menurun.  

Lemahnya kondisi intern seperti ini dalam perbankan akan 

menurunkan manajemen kinerja yang nantinya akan menyebabkan buruknya 

aktivitas perbankan.Maka peran pemerintah sangat berpengaruh sebagai 

langkah untuk menyehatkan industri perbankan.  

Berdasarkan kelemahan kondisi intern bank di atas dan untuk 

mengetahui munculnya krisis keuangan pada perbankan yang akan 

mengancam aktivitas bisnis yang dilakukannya maka perlu dibuat suatu sistem 

peringatan dini dan penanganan yang lebih intens. Mengingat bank merupakan 

suatu lembaga keuangan yang dalam kegiatannya berhubunganlangsung 

dengan masyarakat. Selain itu,agar bank dapat memelihara kepercayaan 

masyarakat serta menunjang pemeliharaan stabilitas moneter,maka lembaga 

keuangan dalam menjalankan aktifitasnya harus senantiasa menjaga tingkat 

kesehatan bank. 

Dengan penjelasan diatas,maka tingkat kesehatan bank dalam industri 

perbankan perlu dinilai. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang 

sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. 

Dengan kata lain,bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan 

memelihara kepercayaan masyarakat,dapat menjalankan fungsi 

intermediasi,dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat 

digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai 

kebijakannya,terutama kebijakan moneter. Krisis moneter yang terus menerus 
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mengakibatkan krisis kepercayaan,akibatnya banyak bank dilanda penyakit 

yang sama dan menyebabkan banyak bank yang lumpuh karena dihantam 

kredit macet.  

Tingkat kesehatan suatu perbankan dapat dinilai dari beberapa 

indikator,salah satunya yaitu laporan keuangan bank yang bersangkutan. 

Berdasarkan laporan keuangan akan dapat diketahui kondisi keuangan 

perusahaan pada saat itu atau dalam periode tertentu. Hasil analisis laporan 

keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan,manajemen akan dapat 

memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Dari laporan ini dipelajari 

dan dianalisis,sehingga dapat diketahui kondisi kesehatannya akan 

memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya. Penilaian 

kesehatan perbankan dilakukan setiap periode. 

Dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank,bagi bank yang 

sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau 

penurunan kesehatannya. Bagi bank yang menurut penilaian sehat tidak jadi 

masalah tapi apabila terjadi penurunan dan terus menerus tidak sehat,maka 

harus mendapatkan pengarahan atau bahkan sangsi sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.  

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. Kebijakan tersebut 

merupakan penilaian terhadap empat faktor yang terdiri dari Profil risiko (Risk 

profile),Good Corporate Governance (GCG),Rentabilitas (Earnings),dan 

Permodalan (Capital) yang selanjutnya disebut RGEC. Aspek – aspek 
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tersebut menggunakan rasio keuangan yang di sajikan melalui laporan 

keuangan perusahaan yang di terbitkan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. 

Dalam metode RGEC kualitas manajemen merupakan pilar penting. Kualitas 

manajemen yang baik dapat dilihat dari hasil penerapan manajemen risiko dan 

GCG di bank tersebut namun karena kurang meratanya GCG pada suatu bank 

dan informasi yang didapatpun tidak bisa membantu peneliti untuk mengolah 

datanya. Peneliti tertarik memilih objek penelitian pada bank BUMN dan 

Bank Swasta Nasional dengan membandingkan tingkat kesehatan bank karena 

kedua bank tersebut tidak terdapat campur tangan pihak asing. Perbandingan 

tingkat kesehatan menggunakan Profil risiko dengan rasio NPL dan LDR, 

kemudian GCG ( Good Corporate Governance ),Rentabilitas dengan ROA dan 

NIM dan permodalan dengan CAR. Kinerja bank umum milik pemerintah 

selalu menjadi sorotan bagi para pengambil keputusan investasi juga bagi 

masyarakat yang ingin menyimpan uangnya di bank.  

Secara empiris tingkat kegagalan bisnis dan kebangkrutan bank dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan model RGEC dapat diuji sebagaimana 

yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu : (Trisnawati & Puspita, 

2014). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada Bank 

BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2012. Hasil penelitian menunjukan 

Bank dalam kategori sangat sehat. (Minarrohmah , Yaningwati, & Firdausi 

Nuzula, 2014) Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Mengunakan 

Pendeketan RGEC ( Risk Profile, GCG, Earnings, Capital ), (Studi pada PT. 
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Bank Central Asia, Tbk Periode 2010-2012) .Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode 

RGEC pada PT Bank Central Asia, periode 2010-2012. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa BCA memiliki kategori bank yang sangat sehat. (Putri 

Ramadhany, Suhadak , & Z.A, 2015) Analisis perbandingan tingkat kesehatan 

bank berdasarkan Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings dan 

Capital ( RGEC ) pada bank konvensional bumn dan swasta (Studi pada Bank 

Umum Milik Negara dan Bank Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbandingan tingkat kesehatan antara bank BUMN dan swasta 

nasional devisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank 

BUMN lebih baik daripada bank swasta nasional devisa.  

 Dalam kamus perbankan metode RGEC adalah aspek yang paling 

banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank yang berpengaruh juga 

terhadap tingkat kesehatan bank. Rasio RGEC adalah menggambarkan suatu 

hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang 

lain. Dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan 

atau posisi keuangan suatu bank.  

Peneliti mengambil objek penelitian pada Perusahaan BUMN (Bank 

Umum Milik Negara) dan BUSN ( Bank Umum Swasta Nasional ) alasan 

karena terdapat perbedaan dalam  menentukan harga baik harga jual maupun 

harga beli. Dengan adanya perbedaan tersebut,bank umum dan bank swasta 

bersaing untuk menjadi pilihan masyarakat. Bank umum sudah lebih dahulu 
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beroperasi di Indonesia dan ini menjadi salah satu tantangan bagi bank swasta 

untuk lebih memperluas jaringan sehingga masyarakat bisa lebih mengenal 

dan tertarik menjadi nasabah bank swasta. Oleh karena itu bank swasta 

berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target tersebut. Bank 

Umum Milik Negara dan Bank Swasta memiliki peran yang sangat besar 

dalam perekonomian di Indonesia , diharapkan perusahaan BUMN tersebut 

mampu mempertahankan kinerjanya secara maksimal sehingga akan 

berpengaruh positif terhadap perekonomian Nasional secara keseluruhan 

begitu juga sebaliknya BUSN dapat meningkatkan kinerjanya secara 

maksimal. Selain itu,peneliti ingin mengetahui bagaimana kesiapan Bank 

Umum Milik Negara dan Bank Swasta Nasional untuk menghadapi risiko-

risiko yang akan dihadapi kedepannya dan juga mengetahui bagaimana 

kinerjanya selama tahun 2012-2014.  

Kemudian alasan lain yaitu penulis memilih Bank Umum dan Bank 

swasta sebagai objek penelitian karena penelitian-penelitian yang sudah ada 

lebih banyak menggunakan salah satu Bank tertentu sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan,peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN 

BANK BERDASARKAN RISK PROFILE, GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE, EARNINGS DAN CAPITAL (RGEC)PADA BANK BUMN 

DAN SWASTA”  (Studi Pada Bank Umum Milik Negara dan Bank Swasta 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)    
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah 

adalah sebagai berikut :Bagaimana perbandingan tingkat kesehatan bank 

berdasarkan RGEC pada Bank BUMN dan Swasta yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2014?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat 

kesehatan bank berdasarkan metode RGEC antara Bank BUMN dan Swasta 

pada periode 2012-2014.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menambah pengetahuan khususnya mengenai analisis tingat kesehatan bank 

dengan metode RGEC. Bagi bank yang diteliti ,hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai tambahan informasi tentang kesehatan bank yang 

bersangkutan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan mengenai pengelolaan dan pengembangan bank. 

Bagi masyarakat,penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi 

para pemilik dana untuk menyimpan uangnya pada bank yang memiliki 

kondisi sehat,karena akan memberikan jaminan bahwa dalam kurun waktu 

tertentu dana yang disimpan dalam keadaan aman. Dan bagi bank-bank 

lain,penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam melakukan hubungan 



8 
 

koresponden yang akan memudahkan bank tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan likuiditasnya. 

Bagi pihak investor,penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumbang informasi dan juga masukan bagi para investor agar bisa lebih 

mengetahui kondisi perusahaan,dan lebih selektif dalam melakukan investasi 

di dunia perbankan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka 

dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:  

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah,rumusan 

masalah,tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. Latar belakang masalah merupakan landasan 

pemikiran secara garis besar. Rumusan masalah merupakan 

pernyataan tentang keadaan atau fenomena yang memerlukan 

pemecahan melalui suatu penelitian. Tujuan dan manfaat 

penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui 

proses penelitian. Sistematika penulisan menjelaskan tentang 

uraian ringkas dari setiap bab pada skripsi.  
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penelitian ini, 

penelitian-penelitian terdahulu yang terkait, kerangka pemikiran 

dan hipotesis penelitian.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, populasi dan 

sampel,jenis dan sumber data variabel penelitian dan definisi 

operasional serta metode analisis data.  

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang hasil dari analisis pengujian hipotesis dan 

pembahasannya,dan analisis data.  

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya,keterbatasan penelitian dan 

saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak 

yang berkepentingan.  

 

 


