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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah 

diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksudkan dengan 

bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak” (Malayu S.P Hasibuan, 2011:1). Menjadi lembaga keuangan yang 

berkompeten, bank harus meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

sektor perbankan itu sendiri. 

Untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, bank harus 

memiliki tingkat kesehatan bank yang baik. Penilaian ini dapat dijadikan salah 

satu pemicu meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank. Tingkat 

kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Sumber utama indikator 

yang dijadikan dasar penilaian kesehatan bank itu sendiri adalah laporan keuangan 

bank. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2012:7). 

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang 

nantinya dilakukan oleh  pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan. Dari 

laporan keuangan tersebut dapat diketahui bagaimana kondisi bank yang 

sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Dan dari laporan 

keuanganlah akan diketahui juga berapa jumlah rasio yang dapat dijadikan 

sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan bank. 

Metode yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan bank adalah 

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

Metode ini merupakan metode penyempurna dari metode sebelumnya yaitu 

Capital,Asset Quality,Management,Earning,Liquidity (CAMEL) . Pedoman 
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perhitungan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 

25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan bank 

berdasarkan metode RGEC pada bank umum konvensional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat pada banyak pihak, diantaranya dapat 

menambah wawasan khususnya mengenai tingkat kesehatan bank dengan metode 

RGEC, dan dapat digunakan Bank sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan mengenai pengelolaan bank, serta dapat menjadi referensi 

bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang tingkat kesehatan bank 

dengan metode RGEC. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RGEC pada bank 

umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2016-2018? 

2. Bagaimana perbandingan bank umum BUMN dan bank swasta yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018? 

3.  Bagaimana peringkat bank umum BUMN dan bank swasta yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RGEC 

pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2016-2018 

2. Unttuk mengetahui perbandingan bank umum BUMN dan bank swasta 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018 

3.  Untuk mengetahui peringkat bank umum BUMN dan bank swasta 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas yang akan dicapai didalam penelitian ini, maka 

penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

mengenai kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC selama 

periode 2016-2018. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan untuk mengantisipasi 

kebangkrutan dan meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Bagi Stie Malangkucecwara Malang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang 

perekonomian bagi mahasiswa, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti 

lain yang akan melakukan penelitian terhadap tingkat kesehatan bank 

dengan metode RGEC. 

3. Bagi Penulis 

- Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan antara teori 

dengan prakteknya yang diharapkan tidak terjadinya kesenjangan yang 

terlalu jauh sehingga dapat dijadikan bekal apabila kelak terjun ke 

masyarakat.  

- Untuk menambah pengetahuan penulis tentang menganalisa laporan 

keuangan, menilai tingkat kesehatan bank, serta menerapkan ilmu yang 

diperoleh di bangku kuliah. 

 


