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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis ekonomi global yang terjadi sejak tahun 2008 memberikan dampak 

pada berbagai sektor ekonomi negara Indonesia, salah satunya adalah sektor 

perbankan. Sektor perbankan merupakan sektor yang rentan terhadap risiko yang 

diakibatkan dari krisis ekonomi global. Perbankan merupakan lembaga keuangan 

yang memiliki peran sangat penting dalam kegiatan ekonomi, karena melalui 

kegiatan perkreditan dan jasa yang diberikan oleh bank kepada masyarakat 

sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana sehingga bank dapat melayani 

berbagai kebutuhan pada sektor ekonomi dan perdagangan serta memperlancar 

aliran lalu lintas pembayaran.  

Di tahun 2017, pertumbuhan ekonomi global membaik menjadikan 

momentum untuk ekspansi kredit perbankan. Saatnya perbankan nasional 

memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan 

lebih baik daripada 2016 oleh sejumlah lembaga internasional. Perbankan harus 

menangkap sinyal positif dari pertumbuhan ekonomi global tersebut dengan 

mamcu ekspansi kredit pada 2018 dengan alasan prediksi 2018 pertumbuhan 

kredit lebih baik dibanding 2017, sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 

nasional yang juga diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan 2017. (Sumber: 

https://www.jawapos.com akses pada tanggal 11 Maret 2018). 

https://www.jawapos.com/


2 
 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyekskan tahun 2018, pertumbuhan 

kredit akan tembus dua digit. Sebab, pertumbuhan kredit bisa tumbuh lebih 

kencang menyentuh 12% dari tahun 2017 yang hanya sebesar 8% karena ekonomi 

membaik di berbagai negara dan tentunya akan ada pilkada, banyak aktivitas 

ekonomi. (Sumber:https://m.merdeka.com/uang/2018/-ojk-proyeksi-pertumbuhan-

kredit-bisa-12-persen.html akses pada tanggal 11 maret 2018) 

Ditengah kondisi perbaikan ekonomi, selama tahun 2017 kinerja keuangan 

perbankan membaik hal ini ditunjukkan dengan rasio kecukupan modal yang 

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan rasio kredit bermasalah yang 

masih rendah. Berikut data yang menunjukkan rasio keuangan Bank Umum 

Konvensional dari tahun 2015-2017 : 

Tabel 1.1  

Ikhtisar rasio keuangan perbankan pada periode 2015-2017 

Rasio (%) 2015 2016 2017 

NPL 2,4 2,93 2,89 

LDR 92,11 90,70 90,04 

BOPO 81,49 82,22 78,64 

NIM 5,39 5,63 5,32 

CAR 21,39 22,93 23,18 

Sumber: www.ojk.go.id/laporantahunanperbankan 

Pada tahun 2017, secara umum industri perbankan menunjukkan 

pertumbuhan yang lebih baik, ditunjukkan oleh Capital  Adequacy Ratio (CAR) 

yang meningkat dengan besarnya (NPL) Non Perfoming Loan yang rendah yaitu 

sebesar 2,4%. Dilihat dari sisi likuiditas, Loan Deposit Ratio (LDR) Bank Umum 

Konvensional tercatat turun sebesar 90,04% dari tahun 2015 sebesar 92,11%. Dari 

https://m.merdeka.com/uang/2018/-ojk-proyeksi-pertumbuhan-kredit-bisa-12-persen.html
https://m.merdeka.com/uang/2018/-ojk-proyeksi-pertumbuhan-kredit-bisa-12-persen.html
http://www.ojk.go.id/laporantahunanperbankan
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sisi rentabilitas, NIM (Net Interest Margin) menurun dari 5,63% menjadi 5,32% 

pada rasio BOPO juga mengalami penurunan. 

Sistem perbankan yang sehat didukung oleh permodalan yang kuat, karena 

jika suatu bank memiliki kinerja yang baik maka akan berakibat pada kepercayaan 

masyarakat dan dapat menghasilkan laba yang optimal. Oleh sebab itu, bank 

merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat maka tingkat 

kesehatan bank perlu dijaga. Salah satu unsur yang diperhatikan adalah kinerja 

bank tersebut, dalamarti tingkat kesehatan bank. Banyak pemegang rekening giro, 

deposito, atau tabungan ingin mengetahui tingkat kesehatan bank dimana ia 

menanamkan dananya. Dalam menilai tingkat kesehatan bank dapat menggunakan 

beberapa indikator, salah satunya adalah indikator secara kuantitatif yang lebih 

mudah digunakan yaitu laporan keuangan. Dimana dari laporan keuangan bank 

tersebut akan diketahui rasio-rasio keuangannya sebagai dasar penilaian tingkat 

kesehatan bank tersebut. 

Menurut Kasmir (2008:41) “ Tingkat kesehatan dan kinerja keuangan bank 

dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan 

operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya 

dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang 

berlaku”. Penilaian kesehatan bank sangat penting disebabkan oleh bank 

mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat 

yang mempercayakan dananya pada bank dapat saja menarik dana yang 

dimilikinya kapan pun dan bank harus dapat mengembalikan dana tersebut, 

apabila ingin tetap dipercaya oleh masyarakat/nasabah. 



4 
 

Untuk menilai kinerja keuangan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. 

Indikator tersebut yaitu menggunakan empat faktor pengukuran yaitu : Profil 

risiko (risk profile), good corporate governance (GCG), rentabilitas (earnings), 

dan permodalan (capital). Keempat faktor ini adalah satu kesatuan nilai yang akan 

menjadi hasil akhir peringkat tingkat kesehatan bank yang disebut Risk-Based 

Bank Rating (RBBR) yang merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No: 

13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. RBBR merupakan tata 

cara penilaian bank yang menggantikan tata cara penilaian bank sebelumnya yaitu 

CAMELS. Teguh Supangkat (dikutip oleh Infobank, 2010) menyatakan bahwa 

latar belakang munculnya peraturan ini adalag global financial reform sebagai 

respon atas krisis keuangan global tahun 2008 dimana Indonesia sebagai anggota 

G-20 melakukan penyempurnaan kerangka pengawasan berdasarkan risiko dan 

penilaian tingkat kesehatan bank dengan peningkatan kewaspadaan dari 

manajemen risiko yang ada. 

Sejalan dengan perkembangan diatas, Bank Indonesia menyempurnakan 

metode penilaian tingkat kesehatan bank umum. Tingkat kesehatan, pengelolaan 

bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya 

manajemen bank. Oleh karena itu bank wajib untuk memelihara dan memperbaiki 

tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen 

risiko dalam menerapkan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian 

sendiri secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-

langkah perbaikan secara efektif. Pihak lain seperti Bank Indonesia mengevaluasi, 
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menilai tingkat kesehatan bank, dan melakukan tindakan pengawasan yang 

diperlukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan dalam menilai kesehatan 

bank yang merujuk pada Risk-Based Bank Rating (RBBR), yaitu : profil risiko 

(risk profile), Good Corporate Governance (GCG) yang diperoleh dari hasil 

penerapan GCG dalam perusahaan, permodalan (Capital) dengan menggunakan 

rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), dan rentabilitas (Earnings) menggunakan 

rasio Net Interest Margin (NIM). 

Mengingat bahwa pentingnya penilaian tingkat kinerja keuangan perbankan 

untuk menentukan kebijakan dalam menjaga kelangsungan operasional dan 

efisiensi keuangan perbankan guna menghadapi persaingan sesama jenis usaha, 

maka penulis mengambil penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Risiko, 

Tingkat Efisiensi, dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan (Pendekatan Beberapa Komponen Metode Risk-Based 

Bank Rating SEBI 13/24/DPNP/2011)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Permasalahan yang berhubungan dengan penilaian tingkat kesehatan bank, 

untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman di dalam pembahasan masalah 

tersebut, maka penulis membatasi ruang lingkup sebagai berikut : 

1.2.1. Dalam pembahasan penelitian ini penulis menitikberatkan pada 

penilaian tingkat kesehatan bank, selanjutnya untuk menganalisis 

data menggunakan metode RBBR. Rasio yang digunakan dalam 

metode RBBR antara lain : Non Perfoming Loan (NPL), Loan to 
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Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG), Net 

Interest Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan BOPO 

dinyatakan dalam prosentase (%). 

1.2.2. Risk Profile terdiri dari delapan jenis risikonamun dalam penelitian 

ini penulis menitikberatkan hanya risiko kredit dan risiko likuiditas. 

1.2.3. Dalam penelitian ini penulis mengambil obyek pada perusahaan 

Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan sebelumnya diatas 

menunjukkan terjadinya fluktuasi pada rasio keuangan perbankan dan hanya 

berfokus pada sisi bisnis, tidak memperhitungkan dari sisi risiko. Kemudian pada 

tahun 2011 Bank Indonesia juga memberlakukan peraturan baru tentang cara 

penilaian kesehatan dan kinerja perbankan dengan metode RBBR yang berbasis 

risiko, efisiensi, dan juga Good Corporate Governance. 

Oleh karena itu, rumusan permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1.3.1. Bagaimana pengaruh risiko kredit yang diukur dengan Non 

Perfoming Loan (NPL) terhadap Return On Asset (ROA) ? 

1.3.2. Bagaimana pengaruh risiko likuiditas yang diukur dengan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Asset (ROA) ? 

1.3.3. BagaimanapengaruhEarnings yang diukur dengan Net Interest 

Margin(NIM) terhadap Return On Asset (ROA) ? 



7 
 

1.3.4. Bagaimana pengaruh Capital yang diukur dengan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA) ? 

1.3.5. Bagaimana pengaruh tingkat efisiensi yang diukur dengan BOPO  

terhadap Return On Asset (ROA) ? 

1.3.6. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance (GCG)yang 

diukur dengan Nilia Komposit Self Assesment GCG terhadap Return 

On Asset (ROA) ? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Menganalisis pengaruh risiko kredit yang diukur dengan Non 

Perfoming Loan (NPL) terhadap Return On Asset (ROA). 

1.4.2. Menganalisis pengaruh risiko likuiditas yang diukur dengan Loan 

to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Asset (ROA). 

1.4.3. Menganalisis pengaruh Earnings yang diukur dengan Net Interest 

Margin (NIM) terhadap Return On Asset (ROA). 

1.4.4. Menganalisis pengaruh Capital yang diukur dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA) ? 

1.4.5. Menganalisis pengaruh tingkat efisiensi yang diukur dengan BOPO  

terhadap Return On Asset (ROA). 

1.4.6. Menganalisis pengaruh Good Corporate Governance (GCG) yang 

diukur dengan Nilia Komposit Self Assesment GCG terhadap 

Return On Asset (ROA). 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk : 

1.5.1. Bagi  Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan menjadi alat untuk penilaian tingkat 

kesehatan kinerja perusahaan perbankan, bagaimana kondisi posisi 

keuangan perusahaan perbankan, dan juga dapat menjadi sebagai 

acuan penentuan kebijakan keuangan serta dasar prediksi kondisi 

di masa mendatang. 

1.5.2. Bagi  Peneliti 

Penelitian ini memberikan sebuah gambaran bagi penulis 

mengenai tingkat kinerja keuangan bank-bank umum yang terdaftar 

di BEI salam periode 2013/2017. 

1.5.3. Bagi  Peneliti Lain 

Peneilitian dapat digunakan sebagai dasar, acuan maupun 

perbandingan dalam penelitian sejenis pada waktu mendatang dan 

menjadi sumber pustaka yang menambah wacana baru. 

 


