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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Bank 

2.1.1. Pengertian Bank 

Secara singkat, bank adalah sebuah lembaga atau badan hukum yang 

bertugas sebagai penghimpun serta penyalur dana kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana. Menurut UU No.10 Tahun 1998, bank adalah suatu badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut 

Pedoman Standar Akutansi Keuangan (PSAK)  No. 31 Revisi tahun 2000, Bank 

adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (finansial 

intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) 

dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta lembaga yang 

berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 

 2.1.2. Jenis Bank 

 UU No. 10 Tahun 1998 membagi bank menjadi dua, yaitu : 

a. Bank Umum atau Bank Konvensional 
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Bank umum atau Bank Konvensional adalah bank yang dalam 

melaksanakan aktivitas keuangannya baik menghimpun atau menyalurkan 

dananya mengenakan imbalan berupa bunga untuk suatu periode tertentu. 

b. Bank Syariah 

Bank Syariah adalah bank yang dalam melaksanakan aktivitas 

keuangannya menggunakan prinsip syariah dalam Islam, yaitu aturan 

perjanjian yang disetujui oleh bank sebagai debitur dan pihak lain sebagai 

kreditur yang menggunakan prinsip Hukum Dagang Islam pada 

pelaksanaannya.  

Perbedaan yang signifikan antara bank konvensional atau bank syariah 

terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh 

nasabah kepada bank maupun diberikan oleh bank kepada nasabah.  

2.1.3. Fungsi Bank 

Bank dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan fungsi-fungsi 

sebagai berikut:  

a. Agent of Trust 

Fungsi bank sebagai Agent of Trust menjelaskan bahwa segala macam 

transaksi yang dilakukan oleh bank harus berlandaskan kepercayaan baik 

sebagai penghimpun dana maupun penyaluran dana. Tingkat kepercayaan ini 



10 
 

sangat berpengaruh dengan tingkat kredibilitas bank. Ketika bank dapat 

menjalankan fungsinya sebagai Agent of Trust dengan baik, tentu tingkat 

kredibilitas akan mengalami kenaikan. Semakin tinggi tingkat kredibilitas 

sebuah bank, semakin banyak pula masyarakat yang percaya dan mau 

menyimpan dananya di bank tersebut.  

b. Agent of Development 

Fungsi bank sebagai Agent of Development berarti, bank bukan hanya 

lembaga pencari keuntungan semata, tetapi juga berperan sebagai lembaga 

yang ikut berpartisipasi untuk pembangunan ekonomi sebuah negara. 

Perkembangan kegiatan perekonomian di sektor riil sangat membutuhkan peran 

bank. Dalam hal tersebut bank memungkinkan masyarakat untuk melakukan 

kegiatan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang atau jasa.  

c. Agent of Services 

Bank sebagai Agent of Service memiliki makna bahwa bank merupakan 

lembaga yang menyediakan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam hal tersebut bank memberikan jasa pelayanan berupa produk – produk 

perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan juga nyaman 

dalam menyimpan dananya. Jasa yang ditawarkan didalam bank tersebut sangat 

erat kaitannya dengan suatu kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. 
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2.1.4. Peran Bank 

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam 

sistem keuangan, yaitu : 

a. Pengalihan Aset (Asset Transmutation) 

Asset Transmutation berarti pengalihan dana atau aset dari unit yang 

surplus ke unit yang devisit. Sumber dana yang diberikan pada peminjam 

berasal dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur 

sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai 

pengalih aset atau dana dari unit surplus (lender) kepada unit defisit (borrower). 

 

b. Transaksi (Transaction) 

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk 

melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, trnsaksi barang dan jasa tidak 

pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang 

dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya) 

merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. 

c. Likuiditas (Liquidity) 

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk 

produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-
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produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-

beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan 

dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank 

memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami 

surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami 

kekurangan likuiditas. 

d. Efisiensi (Efficiency) 

Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan 

pengguna modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar 

dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya 

informasi yang tidak simetris (Asymmetric Information) antara peminjam dan 

investor menimbulkan masalah insentif.. Untuk itu jelas peran bank dalam hal 

ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk 

menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya 

ekonomi. 

2.2 Pengukuran Kinerja Bank 

2.2.1. Perkembangan Metode Penilaian Kesehatan Bank 

Dalam sejarah perbankan di Indonesia terdapat tiga metode untuk 

menilai tingkat penilaian kesehatan perbankan diantaranya CAMEL (Capital, 

Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity), CAMELS (Capital, Asset 
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Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk), dan 

RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital).  

Metode CAMEL dikeluarkan pertama kali pada Februari 1991. Dalam 

metode CAMEL unsur – unsur yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan 

bank adalah Capital, Asset Quality, Management, Earnings dan Liquidity.  

Pada tanggal 1 Januari 1997, metode CAMEL berkembang lebih lanjut 

menjadi metode CAMELS. Metode CAMELS ini yang digunakan oleh industri 

perbankan khususnya bank umum di Indonesia pada saat Indonesia mengalami 

krisis ekonomi dan moneter pada taun 1998. Metode CAMELS di Indonesia 

diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 mengenai 

sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

9/1/2007 mengenai sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang berdasarkan 

prinsip syariah. Metode CAMELS mengandung unsur – unsur yang digunakan 

untuk menilai tingkat kesehatan bank diantaranya Capital, Asset Quality, 

Management, Earnings, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk.  

Bank Indonesia sebagai bank sentral kembali mengeluarkan Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) nomor 13/1/PBI/2011 dan SE BI nomor 13/24/BPNP 

yang berlaku per Januari 2012 untuk menggantikan metode CAMELS menjadi 

metode RGEC. Dalam metode RGEC unsur – unsur yang digunakan untuk 
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menilai tingkat kesehatan bank adalah Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earnings, dan Capital. 

 2.2.2. Metode RGEC 

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/1/PBI/2011 

tanggal 5 Januari 2011, Bank baik bank umum maupun syariah wajib 

melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan dengan menggunakan Metode 

RGEC. Faktor – faktor penilaian tingkat kesehatan bank yang menggunakan 

Metode RGEC diantaranya Risk Profile, Good Corporate Governance, 

Earnings, dan Capital.  

2.2.2.1 . Pengukuran Profil Risiko 

Pengukuran atau penilaian profil risiko digunakan untuk mengukur 

penerapan aspek – aspek manajemen risiko dalam pelaksanaan aktivitas serta 

fungsi – fungsi bank tersebut. Pembahasan mengenai profil risiko dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Risiko Kredit   

Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian dimana pihak yang 

meminjam kepada bank tidak mampu memenuhi kewajibannya. Risiko kredit 

biasanya akan meningkat karena wilayah geografis produk, jenis pembiayaan, 

atau penyediaan dana pada debitur. Risiko ini biasa disebut risiko konsentrasi 
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kredit. Rasio keuangan untuk menilai Risiko Kredit adalah NPL yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

NPL =  
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
 x 100 % 

TABEL 2.1 

                     Predikat Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPL) 

 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 

2. Risiko Likuiditas 

Ikatan Bankir Indonesia (2016) mendefinisikan risiko likuiditas adalah 

risiko yang muncul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban 

yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid 

berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa menganggu aktivitas dan 

kondisi keuangan bank. Likuiditas bank menunjukkan kemampuan bank dalam 

Peringkat Keterangan Kriteria  

1 Sangat Sehat NPL < 2% 

2 Sehat 2% ≤ NPL < 5% 

3 Cukup Sehat 5% ≤ NPL < 8% 

4 Kurang Sehat 8% ≤ NPL < 12% 

5 Tidak Sehat NPL ≥ 12% 
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menyediakan uang kas untuk untuk memenuhi kewajiban dengan biaya wajar. 

Bank yang memiliki likuiditas dalam jumlah yang memadai dapat membayar 

apabila tiba-tiba terjadi penarikan dana nasabah dalam jumlah yang besar, serta 

memenuhi penarikan kredit  nasabah yang diluar kebiasaan. Ketersediaan 

likuiditas bank yang kurang memadai akan menyulitkan ketika dihadapkan 

dengan kondisi – kondisi seperti penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang besar, 

dan akhirnya pada kondisi terburuk, hal ini dapat menyebabkan bank gagal 

beroperasi sehingga izin bank tersebut dicabut. Kondisi likuiditas sebuah bank 

memiliki sifat fluktuatif yang sangat tinggi karena sangat bergantung pada 

kondisi ekonomi. Untuk menilai kecukupan likuiditas, bank membandingkan 

tingkat likuiditas terkini ditambah dengan likuiditas yang dapat diperoleh dari 

sumber lain dengan kebutuhan pendanaan. Risiko likuiditas juga dapat 

diartikan sebagai risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk) dan risiko 

likuiditas pasar (market liquidity risk). Rasio keuangan yang digunakan untuk 

menilai risiko likuiditas adalah LDR yang dirumuskan sebagai berikut :  

 

LDR =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 x 100 % 
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TABEL 2.2 

                     Predikat Penetapan Peringkat Profil Risiko (LDR) 

 

 

 

 

 

  Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004  

  

2.2.2.2. Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance merupakan bahan pedoman mengenai 

kesepakan antar stake-holder dalam mengidentifikasi dan merumuskan 

keputusan – keputusan strategis secara efektif agar dapat membantu korporat 

mencapai tujuannya secara terkoordinasi.  Sistem tata kelola yang baik 

menuntut pelaksanaan prinsip – prinsip GCG dalam proses manajerial bank. 

Sebagai aspek yang penting dalam mengukur tingkat kesehatan bank, GCG 

harus memiliki perspektif yang luas, komprehensif, dan terintegrasi sehingga 

bias menjadi pedoman yang dapat diandalkan. The Organisation for 

Peringkat Keterangan Kriteria  

1 Sangat Sehat LDR < 75% 

2 Sehat 75% ≤ LDR < 85% 

3 Cukup Sehat 85% ≤ LDR < 100% 

4 Kurang Sehat 100% ≤ NPL < 120% 

5 Tidak Sehat NPL ≥ 120% 
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Economic Co-Operation and Development (OECD) mendefinisikan 5 prinsip 

– prinsip good corporate governance yang telah dijadikan acuan oleh negara 

– negara di dunia termasuk Indonesia, yaitu :  

1. Akuntabilitas (Accountability) 

Prinsip akuntabilitas berarti kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara 

efektif dan efisien. Manajemen bank memiliki kewenangan serta kewajiban 

yang harus dipenuhi kepada pemegang saham dan stake-holder lainnya. 

Dewan direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan bank 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh  pemegang saham.  

2. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

Prinsip pertanggungjawaban berarti prinsip kesesuaian antara 

manajemen bank dengan ketentuan dan perjanjian yang berlaku serta 

prinsip – prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam prinsip ini, pihak 

manajemen bank dan manajemen senior dituntut untuk melakukan tugas 

dan kewajibannya dengan benar guna membantu bank mencapai tujuannya. 

Manajemen bank harus menghindari segala hal yang dapat merugikan 

berbagai belah pihak. Maka dari itu, koordinasi yang bersinergi harus 

diciptakan agar bank tidak mengalami kerugian.  
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3. Keterbukaan (Transparency) 

Prinsip ini mengacu pada keterbukaan pihak manajemen bank dalam 

mengemukakan informasi yang relevan dan actual serta keterbukaan dalam 

proses pengambilan keputusan strategis. Informasi yang disampaikan harus 

tepat waktu dan akurat. Informasi yang diuangkap diantaranya keadaan 

keuangan terkini, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan bank.  

4. Kewajaran (Fairness) 

Prinsip kewajaran yaitu prinsip yang mengacu pada keadilan dan 

kesetaraan dalam memenuhi hak – hak stakeholder yang berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh stake-

holder harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil. 

Bank sebagai pemegang tanggung jawab dilarang keras untuk melakukan 

kegiatan atau praktik – praktik yang merugikan pihak lain.  

5. Kemandirian (Independency) 

Prinsip kemandirian mengacu pada pengelolaan bank secara 

professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini 

menuntut pihak manajemen bank agar dapat bertindak secara mandiri sesuai 

peran dan fungsi yang dimiliki tanpa adanya tekanan dari pihak manapun 

yang tidak sesuai dengan sistem operasional bank yang berlaku.  

Selain kelima prinsip tersebut, penilaian Good Corporate Governance 

juga mencakup 11 parameter penting, diantaranya :  
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1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; 

4. Penanganan benturan kepentingan; 

5. Penerapan fungsi kepatuhan; 

6. Penerapan fungsi audit intern; 

7. Penerapan fungsi audit ekstern; 

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan 

penyediaan dana besar (large exposures); 

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan 

pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal; 

11. Rencana strategis Bank. 

2.2.2.3.  Rentabilitas (Earnings) 

Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi sebuah usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank 

yang bersangkutan. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap 

kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan sustainability 

rentabilitas bank dengan mempertimbangkan aspek tingkat, tren, struktur, 

dan stabilitas dengan memperhatikan kinerja peer grup serta manajemen 

rentabilitas bank baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Bagi 
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manajemen bank, kualitas laba menjadi parameter utama dalam menilai 

kinerja manajemen dalam mengelola bank. Ketika berhasil memperoleh 

tingkat laba yang baik, bank mempunyai kekuatan untuk mendukung 

penelitian dan pengembangan operasional, menunjang pertumbuhan aset, 

dan memperbesar kemampuan permodalan. Dengan demikian, deposan 

bank mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi pada bank serta 

pemegang saham memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan harapan 

melalui dividen atau capital gain. Penurunan tingkat laba atau kualitas laba 

yang signifikan biasanya disebabkan karena ekspansi terlalu besar 

sehingga risiko kredit kurang terkendali atau tingkat risiko pasar yang 

terlalu tinggi. Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk 

mengukur rasio rentabilitas pada sebuah bank, diantaranya :  

1. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian 

diproyeksikan di masa yang akan datang. Return On Assets dipakai untuk 

mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai 

(reasonable return) dari aset yang dikuasainya. Rasio ini merupakan 

ukuran yang berfaedah jika seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik 
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perusahaan telah memakai dananya. Oleh karena itu, Return On Assets 

kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit 

bisnis di dalam suatu perusahaan multinasional (Henry Simamora, 

2000:530). Rasio ini dapat dirumuskan dengan :  

 

ROA =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 x 100 % 

TABEL 2.3 

                   Predikat Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA) 

 

 

 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 

2. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba 

dari investasi pemegang saham pada perusahaan tersebut dengan kata lain, 

return on equity (ROE) itu menunjukkan seberapa banyak keuntungan 

Peringkat Keterangan Kriteria  

1 Sangat Sehat ROA < 1,5% 

2 Sehat 1,25% ≤ ROA < 1,5% 

3 Cukup Sehat 0,5% ≤ ROA < 1,25% 

4 Kurang Sehat 0% ≤ ROA< 0,5% 

5 Tidak Sehat ROA ≥ 0% 
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yang bisa dihasilkan oleh suatu perusahaan dari setiap satu rupiah yang 

diinvestasikan para pemegang saham. Biasanya return on equity (ROE) 

dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Rasio ini dapat dirumuskan 

dengan :  

 

ROE =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x 100 % 

TABEL 2.4 

                     Predikat Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROE) 

Peringkat Keterangan Kriteria  

1 Sangat Sehat Perolehan laba sangat 

sehat (rasio diatas 

20%) 

2 Sehat Perolehan laba tinggi 

(rasio ROE berkisar 

antara 12,51% sampai 

dengan 20%) 

3 Cukup Sehat Perolehan laba cukup 

tinggi (rasio ROE 

berkisar antara 
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Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 

3. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah 

rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan 

kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Rasio ini 

dapat dirumuskan dengan :  

 

5,01% sampai dengan 

12,5%) 

4 Kurang Sehat Perolehan laba 

rendah atau 

cenderung mengalami 

kerugian (rasio ROE 

mengarah negatif 

dengan rasio berkisar 

antara 0% sampai 

dengan 5%) 

5 Tidak Sehat Bank mengalami 

kerugian yang besar 

(ROE negatif, rasio 

dibawah 0%) 
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BOPO =  
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 x 100 % 

                                                                                                                               

TABEL 2.5 

Predikat Penetapan Peringkat Rentabilitas (BOPO) 

Peringkat Keterangan Kriteria  

1 Sangat Sehat Tingkat efisiensi sangat 

baik (rasio BOPO 

kurang dari 83%) 

2 Sehat Tingkat efisiensi baik 

(rasio BOPO berkisar 

antara 83% sampai 

85%%) 

3 Cukup Sehat Tingkat efisiensi cukup 

baik (rasio BOPO 

berkisar antara 85% 

dari 87%) 

4 Kurang Sehat Tingkat efisiensi cukup 

baik (rasio BOPO 
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Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 

2.2.2.4.  Permodalan (Capital) 

Capital Adequency Ratio (CAR) adalah rasio yang dapat digunakan 

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank yang mengandung 

atau menghasilkan risiko, seperti kredit atau pembiayaan yang diberikan.  

Rasio ini dapat dirumuskan dengan :  

 

CAR =  
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
 x 100 % 

 

 

 

 

 

 

berkisar antara 87% 

dari 89%) 

5 Tidak Sehat Tingkat efisiensi  

sangat buruk (rasio 

diatas 89%) 
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TABEL 2.6 

                     Predikat Penetapan Peringkat Permodalan (CAR) 

 

 

 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 

2.3. Kinerja Bank di Indonesia 

I Dewa Ayu Diah Esti Putri (2013) “Analisis Perbedaan Tingkat  

Kesehatan Bank berdasarkan RGEC pada Perusahaan Perbankan Besar dan 

Kecil”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial terdapat 

dua faktor dari empat faktor penilaian tingkat kesehatan bank yang tidak 

signifikan yaitu faktor rentabilitas dan permodalan. Penyebabnya adalah 

rasio ROA dan CAR yang dimiliki bank besar maupun bank kecil sudah 

memadai dari standar yang ditetapkan BI. Hal tersebut menunjukkan baik 

bank besar maupun bank kecil memiliki kemampuan menghasilkan laba 

yang baik dan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai. 

Sedangkan dua faktor yang lain menunjukkan adanya signifikansi antara 

Peringkat Keterangan Kriteria  

1 Sangat Sehat CAR > 12% 

2 Sehat 9% ≤ CAR < 12% 

3 Cukup Sehat 8% ≤ CAR < 9% 

4 Kurang Sehat 6% ≤ CAR < 8% 

5 Tidak Sehat CAR ≤ 0% 
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bank besar dan bank kecil yaitu faktor profil risiko dan GCG. Penyebab 

adanya signifikansi untuk faktor profil risiko yaitu bank besar memiliki 

peringkat profil risiko yang lebih rendah daripada bank kecil. Sedangkan 

untuk faktor GCG penyebab adanya signifikansi adalah bank kecil memiliki 

peringkat GCG yang lebih tinggi daripada bank besar. Kedua, penilaian 

kesehatan bank ditinjau dari faktor RGEC menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil. Hal 

tersebut disebabkan karena adanya regulasi baru yang menyebabkan faktor-

faktor RGEC belum terstandarisasi secara utuh sehingga menimbulkan 

penilaian yang subjektif. 

Tuti Alawiyah (2016) “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

dengan Menggunakan Metode RGEC pada Bank Umum BUMN yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2014”. Hasil menunjukan 

bahwa penilaian tingkat kesehatan bank umum BUMN dilihat dari aspek 

RGEC (Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital) 

selama tahun 2012-2014 menempati Peringkat Komposit 1 (PK-1) dengan 

bobot berturut-turut sebesar 90%, 86,67% dan 86,67% . . Hasil penilaian 

Profil risiko bank umum BUMN selama tahun 2012-2014 berturut turut 

berada dalam kondisi yang sehat. Hasil penilaian GCG bank umum BUMN 

pada tahun 2012 diperoleh nilai rata-rata GCG sebesar 1,36 dengan kriteria 

sangat sehat. Kemudian pada tahun 2013 dan 2014 nilai rata-rata GCG bank 

umum BUMN masing-masing adalah 2,07 dan 1,78 berada dalam kriteria 



29 
 

sehat. Hasil penilaian Rentabilitas bank umum BUMN selama tahun 2012-

2014 berada dalam kondisi sangat sehat. Hal ini terbukti dengan nilai rata-

rata ROA bank umum BUMN selama tahun 2012-2014 berturut-turut 

adalah 3,20% , 3,29 %, dan 3,02 % berada dalam kondisi sangat sehat. 

Selanjutnya nilai rata-rata NIM bank umum BUMN selama tahun 2012-

2014 berturut-turut adalah 6,11 %, 6,35 %, dan 6,08 % berada dalam kondisi 

sangat sehat. Hasil penilaian Permodalan bank umum BUMN selama tahun 

2012-2014 berada dalam kondisi sangat sehat, hal ini dibuktikan dengan 

nilai rata-rata CAR bank umum BUMN selama tiga tahun tersebut berturut-

turut adalah 16,70 %, 15,66 %, dan 16,44 % dengan kriteria sangat sehat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


