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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian  suatu  negara  tidak terlepas  dari  peran  serta  dunia 

perbankan.  Perbankan  saat  ini  telah menjadi  bagian  penting  dan  mutlak 

dipergunakan  dalam  menunjang perekonomian  suatu  negara.  Perbankan di  

Indonesia  telah  berkembang  dengan pesat  baik  dari  segi  usaha,  aset  

yang dimiliki  dan  jangkauan  pasar (Martha, 2014). Berbagai permasalahan 

ekonomi yang dihadapi sangat mempengaruhi dunia bisnis dan usaha di mana 

perusahan-perusahan saling bersaing memiliki kinerja yang baik terutama 

perbankan. Untuk menilai kinerja keuangan dari suatu bank dapat dinilai dari 

beberapa indikator, salah satunya adalah laporan keuangan bank yang  

bersangkutan. Laporan keuangan merupakan salah satu media informasi yang 

dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan perbankan. 

Sebagai pilar dalam membangun sistem perekonomian dan keuangan 

Indonesia, bank memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga  

keuangan yang menghubungkan dana-dana yang dimiliki oleh unit ekonomi 

yang  surplus kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan bantuan dana 

(Jayanti, 2015). Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus 

mempunyai modal yang cukup, menjaga  kualitas  asetnya  dengan  baik,  

dikelola  dengan  baik  dan  dioperasikan  berdasarkan prinsip kehati-hatian 

(Yulianto, 2012). 
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Krisis moneter awal juli  1997 sampai 1998 menyebabkan melemahnya 

nilai tukar  rupiah, akibatnya 16 bank ditutup (dilikuidasi), berikutnya 38 

bank, dan 55 bank.  Banyaknya perbankan yang ditutup menyebabkan krisis 

kepercayaan nasabah kepada perbankan konvensional (Anggraini, 2015). 

Bank dianggap sebagai tempat kepercayaan nasabah untuk mengelola 

dananya. Bank dengan manajemen yang baik harus bisa menjaga kepercayaan 

nasabah  penyimpan dananya. Dalam menjaga kepercayaan nasabah, 

kesehatan bank harus  dipelihara. Salah satu pemeliharaan kesehatan bank 

dilakukan dengan tetap menjaga likuiditas sehingga bank dapat memenuhi 

kewajibannya dan menjaga kinerjanya agar bank selalu memperoleh 

kepercayaan dari masyarakat (Lasta, 2014). 

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keungan bank merupakan 

kepentingan  semua pihak stakeholder, baik pemilik, pengelola (manajemen), 

masyarakat pengguna  jasa bank (nasabah) serta Bank Indonesia selaku 

otoritas pengawasan bank. Kondisi  bank tersebut dapat digunakan oleh 

pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan 

prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan risiko yang berlaku dan 

manajemen risiko. Perkembangan industri perbankan, terutama  produk dan 

jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko 

yang dihadapi oleh bank (Pramana, 2016) 

Berdasarkan Surat  Edaran BI  No.  13/24/DPNP  tanggal  25  Oktober  

2011  dan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian 

Tingkat  Kesehatan Bank  Umum  menggantikan  PBI  sebelumnya  Nomor  
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6/10/PBI/2004  tentang  Sistem Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum,  

penentuan  tingkat  kesehatan  bank menggunakan  empat  kelompok  faktor  

yaitu  Risk  Profile,  Good  Corporate Governance,  Earnings  atau  

rentabilitas,  dan  Capital  atau  permodalan  yang  lebih dikenal  dengan  

singkatan  RGEC  dalam  mengukur  skala  operasi  dan  struktur 

permodalannya. 

Berdasarkan uraian di atas, penilaian terhadap sehat atau tidak sehatnya 

suatu bank dapat memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Kondisi bank yang sehat akan memberikan rasa percaya 

kepada orang-orang untuk menggunakan jasa-jasanya. Menurut Lasta (2014), 

Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan terwujud apabila bank mampu 

meningkatkan kinerjanya secara optimal. Maka penulis melakukan  penelitian  

dengan  judul “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN 

METODE RGEC (Studi Kasus Pada Perbankan BUMN yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

tingkat kesehatan Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  tahun  

2014-2016  dengan  metode  RGEC?” 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat adanya keterbatasan data dalam laporan keuangan dan 

keterbatasan kemampuan penulis, maka dalam penelitian ini hanya fokus 
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pada faktor risk profile yang akan dihitung menggunakan rasio risiko kredit 

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

yaitu dengan menghitung LDR (Loan to Deposit Ratio). Sedangkan faktor 

earning akan di nilai menggunakan rasio ROA (Return On Assets), dan NIM 

(Net Interest Margin). Dan untuk faktor capital akan di nilai dengan 

menggunakan rasio CAR  (Capital  Adequacy  Ratio). Penilaian kesehatan 

bank dilakukan hanya terbatas pada laporan keuangan periode 2014–2016 

karena sampai saat ini penulis belum menemukan penilaian tingkat kesehatan 

pada perbankan BUMN periode 2014–2016. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari  

penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan Bank BUMN yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  tahun  2014-2016  dengan  metode  RGEC. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka 

penelitian ini bermanfaat bagi. 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas 

pengetahuan penulis serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan 

antara teori-teori yang telah diperoleh dengan kenyataan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja 

khususnya yang berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan bank  
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3. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta referensi 

dalam penelitian mengenai penilaian tingkat kesehatan bank.  

4. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya 

karya ilmiah serta kajian umum tentang penilaian tingkat kesehatan bank 

dengan metode RGEC 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang 

telaah literatur, referensi, jurnal yang berkaitan dengan topik 

penelitian, yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu  terutama 

yang berkaitan tentang penilaian tingkat kesehatan bank. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel 

dan teknik pengambilan sampel, data, definisi operasional dan 

pengukurannya, dan analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, hasil 

analisis serta pembahasan yang mengaitkan dengan kerangka teori 

atau penelitian yang pernah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari bab-bab yang telah diuraikan, 

keterbatasan penelitian, hasil penelitian dan saran bagi berbagai 

pihak yang berkaitan dengan penelitian. 

 


