
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor perbankan merupakan sektor yang sangat maju, yang kemajuannya diiringi dengan 

berbagai kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kesadaran pendidikan dan ilmu 

pengetahuan. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dalam beberapa indicator salah satu indicator 

yang disajikan adalah berupa laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan 

keuangan, dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang biasa dijadikan dasar penilaian tingkat 

kesehatan bank. Bank adalah lembaga keuangan yang tugasnya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalukannya kembali. Bank merupakan lembaga keuangan yag menjadi tempat 

bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, ataupun orang-orang yang menyimpan 

dana, bank juga merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-

pihak yang memiliki dana maupun pihak-pihak yang memerluhkan dana (Booklet perbankan 

Indonesia 2009) 

Metode yang digunakan untuk penilaia 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 

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 kinerja keuangan 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 kinerja keuangan bank dengan metode RGEC. 

 

 

 

 

 

 



1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja keuangan bank berdasarkan metode RGEC pada bank umum 

konvensional yang terdaftar di Bursa  Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018? 

 

2. Bagaimana perbandingan Bank Republik Indonesia dan bank Mandiri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018? 

3.  Menganalisis tingkat kinerja Bank Republik Indonesia dan bank Mandiri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan metode RGEC pada bank umum 

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

2. Untuk mengetahui perbandingan Bank Republik Indonesia dan bank Mandiri yang 

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

3.  Untuk mengetahui peringkat Bank Republik Indonesia dan bank Mandiri yang 

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

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. 

 


