
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah yang menjadi pusat 

perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di dunia. Indonesia 

sebagai salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara dimana menjadi 

penggerak berkembangnya industri tersebut di kawasan Asia Tenggara. 

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, 

terdapat sekitar 250 juta penduduk dengan komposisi Muslim mencapai 

sekitar 83%. Keberadaan penduduk Muslim mayoritas menjadi potensi 

tersendiri bagi  pengembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia (Rama, 2015). 

Berdasarkan Islamic Finance Counry Index (IFCI) yang merupakan bagian 

dari Global Islamic Finance Report (GIFR) merangking 48 negara dengan 

tolak ukur kepemilikan aset bank Syariah terbesar dari seluruh industri 

keuangan Islam di dunia. IFCI ini kemudian menempatkan perbankan Syariah 

Indonesia sebagai yang terbesar keenam  pada tahun 2016 (Abdulah, 2017).  

Praktek ekonomi syariah sudah eksis seiring dengan kehadiran Islam 

itu sendiri di Indonesia. Akan tetapi, kelembagaan ekonomi syariah 

khususnya pada sektor perbankan dan keuangan masih relatif baru di 

Indonesia. Sistem perbankan syariah di Indonesia baru dikenal pada awal 

tahun 1990 melalui kajian intensif yang dilakukan oleh para ulama dan 

cendikiawan Muslim yang tergabung dalam organisasi Majelis Ulama 
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Indonesia serta Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).  Kedua 

lembaga  ini mengadakan  beberapa konferensi dengan tema sekitar sistem 

perbankan tanpa bunga. Pada tanggal 22 sampai 25 Agustus  1990  disepakati  

untuk  membentuk  tim  kerja  pendirian  bank  syariah pertama di Indonesia 

(Rama, 2015). Hingga kini industri Perbankan Syariah Indonesia mengalami 

perkembangan yang dinilai cukup baik. Pada tahun 2005 total aset bank 

Syariah sebesar 20,88 triliun rupiah hingga tahun 2016 jumlahnya meningkat 

menjadi 356,50 triliun rupiah. Jumlah aset Perbankan Syariah di Indonesia 

selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Meskipun total kenaikan masih 

Tabel 1. 

Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia 

Tahun 
Total Aset 

Bank Syariah Bank Umum 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

20.88 T 

26.72 T 

36.53 T 

49.55 T 

66.09 T 

97.51 T 

145.46 T 

195.01 T 

242.27 T 

272.34 T 

296.26 T 

356.50 T 

1.469 T 

1.693 T 

1.986 T 

2.310 T 

2.534 T 

3.008 T 

3.652 T 

4.262 T 

4.954 T 

5.615 T 

6.095 T 

6.729 T 

Sumber : Statistik Perbankan OJK (Kurniawan, 2017) 

 

begitu rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional, namun hal 

tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bank Syariah di Indonesia sudah 

cukup pesat. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1992, definisi bank 

sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 
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simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2013). Sesuai definisi tersebut bisa dikatakan bahwa 

bank memiliki peranan atau usaha yang dalam kegiatannya menyerap dana 

dari kelompok masyarakat yang berlebih dana dan menyalurkan dana yang 

berlebih tersebut kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan/kurang 

dana yang mana telah memenuhi persyaratan tertentu dari pihak bank. 

Di Indonesia sendiri, bank dikelompokkan menjadi dua yaitu Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Salah satu tipe Bank Umum yaitu Bank 

Syariah. Bank Syariah ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas jasa 

perbankan yang tetap memenuhi prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan atau 

operasionalnya. Operasional Bank Syariah ini sudah diatur dalam Undang-

Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah serta ketentuan yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya berbagai ketetapan 

tersebut, perbankan di Indonesia tanpa ragu-ragu menggunakan kesempatan 

ini sebagai jembatan untuk memperluas jaringan perbankan dengan sistem 

Syariah. Bank Indonesia pun telah membentuk Departemen yang khusus 

menangani Bank Syariah, diberi nama “Direktorat Perbankan Syariah”. Pula 

ada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992, mengenai pendirian bank 

berdasarkan prinsip bagi hasil (Setyawan, 2011). Tentu saja berbagai 

ketentuan atau aturan mengenai perbankan syariah yang ada tersebut mampu 

membuat masyarakat merasa aman akan bagaimana dana mereka dikelola 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat 
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Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pertama yang mampu mendorong 

berdirinya Perbankan Syariah di Indonesia. 

Pada 25 Oktober 2011, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 

13/1/PBI/2011 yang berisi perubahan metode penilaian kesehatan bank dari 

metode CAMELS ke metode RGEC (Bank Indonesia, 2011a). RGEC adalah 

sebuah metode untuk menilai kesehatan bank dilihat melalui faktor penilaian 

yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earning dan Capital. 

Metode RGEC ini juga biasa dikenal dengan istilah metode RBBR (Risk 

Based Bank Rating). Dalam CAMELS faktor Asset Quality (kualitas aset), 

Liquidity (likuiditas) dan Sensitivity to Market Risk melebur menjadi satu 

menjadi faktor Risk Profil (profil risiko) di dalam metode RGEC. Faktor 

Management pada metode CAMELS melebur menjadi faktor Good 

Corporate Governance (GCG) dalam metode penilaian RGEC. Sedangkan 

faktor Capital dan Earning dalam metode CAMELS tetap atau sama dengan 

metode RGEC.  

Untuk mendapatkan nilai statistik mengenai tingkat kesehatan bank 

diperlukan analisa atas laporan keuangan dari perbankan. Laporan keuangan 

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada waktu kini ataupun 

periode waktu tertentu. Dari hasil analisis laporan keuangan tersebut bisa 

diketahui kondisi perusahaan apakah dalam keadaan sangat sehat, sehat, 

cukup sehat, kurang atau tidak sehat serta bisa diketahui pula kelemahan 

maupun kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan.  
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Persaingan antar bank-bank domestik maupun lintas negara dapat 

memunculkan berbagai masalah yang dapat memicu kondisi kekurangan 

keuangan akibat adanya faktor eksternal maupun faktor internal seperti krisis 

moneter maupun masalah manajemen perbankan atau sebab-sebab lainnya. 

Permasalahan keuangan dalam dunia perbankan ini dalam kurun waktu 

tertentu dapat menimbulkan financial distress. Financial distress yaitu 

kondisi atau keadaan dimana perusahan mengalami kesulitan keuangan dan 

pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Financial distress mencerminkan 

keadaan bank yang tidak sehat yang berarti bahwa bank tidak mampu 

menjalankan fungsinya dengan baik sehingga mengancam kesejahteraan dari 

bank sendiri, pengelola, masyarakat sebagai pengguna jasa dan 

membahayakan Pemerintah pula. Dengan mengetahui gejala financial 

distress lebih awal pada perusahaan maka dapat dicegah terjadinya krisis 

keuangan ini dengan melakukan berbagai tindakan guna mengantisipasi 

kondisi yang mengarah pada kebangkrutan dan mengembalikan kondisi 

keuangan perusahaan yang stabil. 

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erika Permata 

Yastyanda (2016), menyatakan bahwa rasio RGEC yaitu FDR, GCG, ROA, 

NIM dan CAR yang berpengaruh dalam menjelaskan kebangkrutan bank 

Syariah adalah rasio NIM. Christiana Kurniasari (2013), menyatakan bahwa 

rasio CAMEL yaitu Capital Adequacy Ratio, non performing loan, Return on 

Assets, Return on Equity, loan to deposit ratio dan BOPO tidak semuanya 

berpengaruh, hanya LDR dan BOPO yang berpengaruh terhadap financial 
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distress perbankan. Febrian Fredika Efendi (2016), menyatakan bahwa 

variabel RGEC yaitu NPL, LDR, GCG, ROA, NIM dan CAR tidak semuanya 

berpengaruh, hanya NPL, LDR, NIM yang bisa digunakan untuk 

memprediksi financial distress BPD. Nurul Irmawati (2016), menyatakan 

bahwa variabel RGEC yaitu NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, CAR tidak  

semuanya berpengaruh, hanya ROA dan NIM yang berpengaruh terhadap 

financial distress Bank Devisa.  

Menurut Ni Made Meliani Andari dan I Gusti Bagus Wiksuana (2017), 

variabel RGEC yaitu NPL, LDR, ROA, GCG, CAR tidak semuanya 

berpengaruh, hanya rasio ROA lah yang berpengaruh dan dapat digunakan 

sebagai tolak ukur terjadinya financial distress perbankan. Maulina Ruth dan 

Riadi Armas (2011), menyatakan bahwa variabel CAMEL yaitu CAR, ROA 

dan LDR memilik perbedaan yang signifikan dan bisa digunakan sebagai 

membedakan bank yang bermasalah dan tidak bermasalah pada Bank Umum 

Swasta. Suwardi Bambang Hermanto (2012), menyatakan bahwa CAR, NPL, 

NIM, ROA, ROE, BOPO serta LDR tidak semuanya memiliki pengaruh, 

hanya NPL, NIM, ROE, LDR yang mempengaruhi financial distress 

perbankan. Novita Aryanti Qhairunnissa dan Farida Titik Kristanti (2014) 

melakukan penelitian dengan hasil bahwa rasio CAMELS untuk menentukan 

kondisi bank bermasalah yaitu CAR, NPL, NPM, NIM, sedangkan BOPO, 

LDR, IER tidak signifikan berpengaruh. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut dimana diperoleh 

hasil pengukuran yang berbeda-beda, maka perlu adanya penelitian yang 
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lebih lanjut mengenai rasio-rasio RGEC yang bisa digunakan dalam 

mengukur financial distress. Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat 

lebih dalam tentang bagaimana prediksi financial distress  pada perbankan 

Syariah di Indonesia melalui metode penilaian kesehatan perbankan yaitu 

RGEC. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh RGEC terhadap Financial 

Distress Bank Umum Syariah di Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah 

dikemukakan bahwa terdapat beberapa rasio RGEC (Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earning, Capital) yang dapat digunakan dalam 

memprediksi pengaruh financial distress Bank Umum Syariah. Di dalam 

penelitian ini peneliti berkeinginan untuk menemukan bukti pengaruh bahwa 

dengan menggunakan rasio RGEC dapat memprediksi financial distress. 

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap 

financial distress Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 

2016? 

2. Apakah terdapat pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

financial distress Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 

2016? 
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3. Apakah terdapat pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap 

financial distress Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 

2016? 

4. Apakah terdapat pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap financial 

distress Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 2016? 

5. Apakah terdapat pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap financial 

distress Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 2016? 

6. Apakah terdapat pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap financial distress Bank Umum Syariah di 

Indonesia tahun 2011 sampai 2016? 

7. Apakah terdapat pengaruh Net Imbalan (NI) terhadap financial distress 

Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 2016? 

8. Apakah terdapat pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

financial distress Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 

2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap 

financial distress Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 

2016. 
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2. Menganalisis pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

financial distress Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 

2016. 

3. Menganalisis pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap 

financial distress Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 

2016. 

4. Menganalisis pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap financial distress 

Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 2016. 

5. Menganalisis pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap financial 

distress Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 2016. 

6. Menganalisis pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap financial distress Bank Umum Syariah di 

Indonesia tahun 2011 sampai 2016. 

7. Menganalisis pengaruh Net Imbalan (NI) terhadap financial distress Bank 

Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 2016. 

8. Menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap financial 

distress Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang berkepentingan antara lain : 

1. Bagi Penulis 
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Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman serta ilmu mengenai 

RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) dan 

hubungannya dengan financial distress dengan menerapkan pengetahuan 

yang selama ini didapatkan di bangku kuliah. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian diharapkan bisa membantu para investor sebagai acuan 

atau referensi ketika melakukan pengambilan keputusan investasi di masa 

depan. 

3. Bagi Manajemen 

Hasil penelitian diharapkan bisa membantu pihak manajemen bank dalam 

upaya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan supaya terhindar dari 

kebangkrutan. 

4. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi 

para pembaca dan dapat mendukung penelitian di masa yang akan datang 

mengenai pengaruh RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, 

Earning, Capital) terhadap financial distress Bank Umum Syariah. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi urain pembahasan mengenai latar belakang 

permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat dari penelitian serta sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini yang dibahas adalah landasan teoritis yang 

digunakan dalam penelitian yaitu berkaitan dengan 

variabel-variabel yang diteliti dan penelitian terdahulu serta 

uraian hipotesis dari penetian dan kerangka pemikiran. 

BAB III   : METODE PENELITIAN 

Isi dari bab ini yaitu uraian pembahasan mengenai jenis 

penelitian, sumber data, jenis data yang dipakai, definisi 

operasional variabel, pengukuran variabel, metode yang 

digunakan dalam mengumpulkan data dan metode yang 

dipakai dalam menganalisis data. 

BAB IV   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Isi dari bab ini yaitu uraian pembahasan mengenai sejarah 

singkat atas subjek yang dijadikan penelitian, bagaimana 

menganalisis data penelitian dan hasil dari analisis data. 

BAB V   : PENUTUP 

Isi dari bab ini berupa kesimpulan dari uraian hasil 

penelitian serta disajikan pula keterbatasaan dan saran 

dalam penelitian yang telah dilakukan dimana diharapkan 

berguna bagi para peneliti selanjutnya. 


