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ABSTRACT

BANKS’ HEALTH LEVEL ANALYSIS BY USING RISK BASED BANK
RATING METHOD (CASE STUDY IN CONVENTIONAL BANK
CLASSIFIED AS BOOK 1 AND 2 LISTED IN THE IDX PERIOD

2011-2015).

By

KIKI CAROLICE

This study aims to analyze the health rating of banks using risk based bank rating
method.

Samples in this research are Conventional Banks belonging to BOOK 1 and 2
listed in the IDX period 2011-2015.

Based on the results of the research shows that conventional banks belonging to
the BOOK 1 and 2 listed in the IDX period 2011-2015 get a rating of 2 or healthy,
which means the bank is able to face the significant negative effects of changes in
business conditions and other external factors.

Contribution in this research is, first, expected to give information to society about
conventional bank health level by using Risk Based Bank Rating period 2011-
2015. Secondly, it can provide information on the implementation of banking
health level measurement using Risk Based Bank Rating method and third, can
contribute to the development of science and business concerning banking,
especially the factors in analyzing bank health in the future

Keywords:  Health Rating of Bank, Risk profile, Good Corporate
Governance, Earnings, and Capital.



ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE
RISK BASED BANK RATING (STUDI KASUS PADA BANK

KONVENSIONAL TERGOLONG BUKU 1 DAN 2 YANG TERCATAT DI
BEI PERIODE 2011-2015)

Oleh

KIKI CAROLICE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank konvensional
menggunakan metode risk based bank rating.

Sampel pada penilitian ini adalah Bank Konvensional yang tergolong dalam
BUKU 1 dan 2 yang tercatat di BEI periode 2011-2015.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Bank konvensional yang
tergolong dalan BUKU 1 dan 2 yang tercatat di BEI periode 2011-2015
mendapatkan peringkat 2 atau sehat, yang berarti bank di nilai mampu dalam
menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan
faktor eksternal lainnya.

Kontribusi dalam penelitian ini yaitu, pertama, diharapkan dapat memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai tingkat kesehatan Bank Konvensional
dengan menggunakan metode Risk Based Bank Rating periode 2011-2015.
Kedua, dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pengukuran tingkat
kesehatan perbankan menggunakan metode Risk Based Bank Rating dan ketiga,
dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis
mengenai perbankan, khususnya faktor-faktor dalam menganalisis tingkat
kesehatan bank di masa yang akan datang

Kata kunci : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Profil Resiko, Good
Corporate Governance, Rentabilitas, Permodalan.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, “Bank adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.  Pada tahun 2012

Bank Indonesia membagi Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)

yang disesuaikan modal inti yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia

No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan

Modal Inti menjadi 4 ke lompok, yaitu :

1. BUKU 1 → Modal Inti kurang dari Rp1.000.000.000.000

2. BUKU 2 → Modal Inti Rp1.000.000.000.000,00 - Rp5.000.000.000.000,00

3. BUKU 3 → Modal Inti Rp5.000.000.000.000,00 - Rp30.000.000.000.000,00

4. BUKU 4 → Modal Inti lebih dari Rp30.000.000.000.000,00

Bank Indonesia melakukan pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank yang

disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi terhadap perbankan

di Indonesia. Dalam proses konsolidasi tersebut, maka ditetapkan kewajiban

modal minimum bank dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
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Umum, bahwa rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) harus

mencapai 8%, sehingga bank wajib memelihara ketersediaan modalnya.

Bank sebagai lembaga yang menjadi perantara pihak penabung dan peminjam,

memiliki macam-macam risiko yang sangat besar, karena itu setiap bank harus

mampu menjaga likuiditas dan kesehatan bank dengan tetap memelihara kinerja

keuangannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah

bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat

menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas

pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai

kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Seperti yang kita ketahui, bahwa

krisis finansial yang berujung pada krisis moneter senantiasa dipicu oleh gagalnya

perbankan mendapatkan kredibilitas di mata nasabah.  Salah satu peristiwa krisis

paling besar di dunia yaitu The Black Tuesday yang melanda Amerika pada era

1930-an mengingatkan bahwa pentingnya kepercayaan dalam dunia finansial

khususnya perbankan.

Kesehatan bank menjadi indikator layak atau tidaknya lembaga keuangan tersebut

dapat dipercaya. Sebelumnya penilaian kesehatan bank diukur dengan

menggunakan CAMELS dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004

Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Metode ini digunakan

selama 7 tahun, dan pada tahun 2011 Bank Indonesia membuat peraturan

mengenai perubahan penilaian tingkat kesehatan bank dari metode CAMELS

menjadi RGEC, yaitu penilaian berbasis risiko (Risk Based Bank Rating) yang

terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian
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Tingkat Kesehatan Bank Umum.  Bank akan dikatakan sehat apabila dapat

memenuhi indikator penilian berbasis risiko (RGEC), karena representasi kinerja

bank dapat dilihat dari konsep RGEC. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan

Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum yang menyatakan bahwa :

a. Bank wajib memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan

menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko

b. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank,

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan

memantau tingkat kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah yang

diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank

c. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan

pendekatan risiko (Risk based Bank Rating) baik secara individual maupun

secara konsolidasi

Mengingat bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko memiliki

macam-macam risiko yang sangat besar, dan setiap bank harus mampu menjaga

likuiditas dan kesehatan bank dengan tetap memelihara kinerja keuangannya dan

kepercayaan masyarakat serta bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan

dengan menggunakan pendekatan risiko, maka penulis mengambil penelitian

dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode

Risk Based Bank Rating“.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah pada penelitian

ini adalah:

Apakah penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode Risk

Based Bank Rating (studi kasus pada Bank Konvensional tergolong BUKU 1 dan

2 yang tercatat di BEI Periode 2011-2015) menunjukan kinerja yang baik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

Tingkat kesehatan Bank Konvensional tergolong BUKU 1 dan 2 yang tercatat di

Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode Risk Based Bank Rating pada

periode 2011-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai

tingkat kesehatan Bank Konvensional dengan menggunakan metode Risk

Based Bank Rating periode 2011-2015

b. Penelitian ini memberikan informasi mengenai pelaksanaan pengukuran

tingkat kesehatan perbankan menggunakan metode Risk Based Bank Rating

c. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dan bisnis mengenai perbankan, khususnya faktor-faktor dalam

menganalisis tingkat kesehatan bank di masa yang akan datang
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank, mencakup kelembagaan, serta

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Kasmir

(2008:5) “Lembaga keuangan bank atau bank, merupakan lembaga keuangan

yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap,yaitu menghimpun dana,

menyalurkan dana, dan memberikan jasa keuangan”.

Menurut Hasibuan (2008 : 1), “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana

daari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit

dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”,

sedangkan menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas

Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, mendefinisikan bahwa

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, jika dilihat

berdasarkan jenis kegiatan usahanya, bank dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :



6

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

atau prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan segi atau cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli,

maka bank dapat digolongkan menjadi :

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank

konvensional menggunakan dua metode yaitu yang pertama, menetapkan bunga

sebagai harga, baik untuk produk simpanan (giro, tabungan, deposito) maupun

pinjamannya.  Kedua, pihak perbankan menerapkan berbagai biaya atau nominal

dalam persentase tertentu untuk jasa bank lainnya

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum

islam antara bank dengan pihak lain dalam kegiatan perbankan.  Dalam

menentukan harga, bank berdasarkan prinsip syariah menggunakan sistem

pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil (mudharabah), Pembiayaan berdasar

prinsip penyertaan modal (musharakah), dan pilihan pemindahan kepemilikan

atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya (ijarah wa iqtina).
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2.1.2 Kesehatan Bank

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, “Tingkat Kesehatan Bank

adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja

bank”, sedangkan menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:73), “Kesehatan

bank adalah 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”.

Kesehatan bank merupakan cerminan dari kondisi, kinerja dan sarana bagi otoritas

pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kesehatan bank yaitu :

a. Pihak internal

a) Pihak manajemen

Berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk

tujuan pengendalian (controlling), pengorganisasian (coordinating) dan

perencanaan (planning) suatu perusahaan.

b) Pemilik perusahaan

Menggunakan laporan keuangan untuk mendapat informasi berhasil atau

tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan melalui analisis laporan

keuangan.

b. Pihak eksternal

a) Investor

Memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan

penanaman modalnya.  Bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan

hasil (return) dari modal yang telah atau akan ditanam pada perusahaan.
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b) Kreditur

Informasi yang berkepentingan terhadap pengembalian/pembayaran kredit

yang telah diberikan kepada perusahaan.

c) Pemerintah

Informasi yang sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga yang

lain seperti Statistik.

d) Karyawan

Informasi laporan keuangan dari perusahaan tempat mereka bekerja karena

sumber penghasilan mereka bergantung pada perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem

penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko (Risk Based Bank Rating) yang

merupakan pengganti dari sistem penilaian tingkat kesehatan dengan metode

CAMELS yang dulunya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

No.6/10/PBI/2004.  Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan

pendekatan berbasis risiko (Risk Based Bank Rating) merupakan penilaian yang

komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang

meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

2.1.3 Risk Based Bank Rating

Risk Based Bank Rating merupakan metode penilaian tingkat kesehatan

perbankan berbasis risiko, dengan Faktor-faktor penilaian meliputi Profil Risiko

(Risk profil), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (Earnings), dan

Permodalan (Capital).
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2.1.3.1 Profil risiko (Risk profile)

Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional

bank. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren

dan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional

perbankan.  Penilaian profil risiko dilakukan terhadap delapan jenis risiko, yaitu :

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam

memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Parameter/indikator pengukuran risiko kredit yaitu dengan rasio Non Performing

Loan (NPL), yang merupakan presentase jumlah kredit bermasalah (dengan

kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan

bank. Semakin rendah rasio ini maka kemungkinan bank mengalami kerugian

sangat rendah yang secara otomatis laba akan semakin meningkat.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk

transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar.  Parameter/indikator pengukuran

risiko pasar yaitu dengan menggunakan rasio Interest Rate Risk (IRR), yaitu rasio

yang menggambarkan risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang

terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh negatif bagi pendapatan

perusahaan. Adapun tingkat suku bunga yang di tetapkan Bank Indonesia selama

2011-2015 yang didapatkan dari Badan Pusat Statiskik, yaitu :

1. BI rate pada tahun 2011 yaitu antara 6,00 – 6,75

2. BI rate pada tahun 2012 yaitu antara 6,00 – 6,75
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3. BI rate pada tahun 2013 yaitu antara 6,00 – 6,75

4. BI rate pada tahun 2014 yaitu antara 7,50– 7,75

5. BI rate pada tahun 2015 yaitu antara 7,50– 7,75

Semakin tinggi rasio ini maka kemungkinan bank mengalami kerugian semakin

rendah secara otomatis laba akan meningkat (positif).

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset

likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan

kondisi keuangan bank. Kondisi likuiditas bank merupakan hal yang paling

penting bagi kelangsungan usaha perbankan. Parameter/indikator pengukuran

risiko likuiditas bank umum yaitu Loan to Deposit Ratio (LDR), rasio LDR

digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan

dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan

sebagai sumber likuiditasnya.  Semakin tinggi rasio LDR menunjukkan semakin

rendah kemampuan likuiditas bank.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang merupakan akibat dari ketidakcukupan

dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,

adanya fraud internal dan eksternal, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi

operasional bank.
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e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan kelemahan

aspek yudiris. Parameter/indikator pengukuran yang digunakan adalah :

1. Faktor litigasi

Litigasi terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga bank,

atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan

maupun luar pengadilan.

2. Faktor ketiadaan peraturan perundang-undangan

Ketiadaan peraturan perundang-undangan terutama atas produk yang dimilki

bank atau transaksi yang dilakukan bank yang berpotensi menimbulkan risiko

hukum.

f. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil

keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Parameter/indikator yang digunakan

dalam menilai risiko stratejik adalah :

1. Strategi bisnis bank

Dalam strategi bisnis bank dibagi menjadi dua, yaitu :

- Startegi berisiko rendah yang merupakan strategi dimana bank melakukan

kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal

sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga

tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan di prediksi
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- Strategi berisiko tinggi yang merupakan strategi dimana bank berencana

masuk ke dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa,

maupun nasabah baru

2. Posisi bisnis bank

Tingkat keberhasilan/kegagalan bank dinilai berdasarkan posisi bank dipasar

dan keunggulan kompetitif yang dimiliki

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau

tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena perilaku hukum maupun

perilaku organisasi terhadap ketentuan etika bisnis yang berlaku.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder

yang bersumber dari perspektif negative terhadap bank.  Parameter/indikator yang

digunakan dalam menilai resiko reputasi, yaitu :

- Pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait

- Pelanggaran etika bisnis

- Komplesitas produk dan kerjasama bisnis bank

- Frekuensi, materialitas,dan eksposur pemberitaan negatif bank

- Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.
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2.1.3.2 Good Corporate Governance (GCG)

GCG merupakan pedoman mengenai kesepakatan antara stakeholder dalam

mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategi secara efektif dan

terkoordinasi. Faktor-faktor GCG merupakan parameter/indikator terhadap

penilaian kualitas manajemen bank atas pelaksanan prinsip-prinsip GCG. Faktor-

faktor tersebut yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris

2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja

4. Penanganan benturan kepentingan

5. Penerapan fungsi kepatuhan

6. Penerapan fungsi audit internal

7. Penerapan fungsi audit eksternal

8. Penerapan manajemen resiko termasuk system pengendalian internal

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party)

10. Penyediaan dana besar (large exposures)

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank serta rencana strategi

bank

2.1.3.3 Rentabilitas (Earning)

Parameter/indikator penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja

rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, sustainability rentabilitas, manajemen

rentabilitas. Penilaian faktor rentabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan :
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a. Return On Assets (ROA)

Rasio ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki.

b. Return On Equity (ROE)

Rasio ROE digunakan untuk mengukur kinerja manajemen lembaga keuangan

dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba. Semakin

tinggi nilai ROE, semakin tinggi laba bank tersebut (positif).

c. Net Interest Margin (NIM)

Rasio NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.

Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kemungkinan laba bank akan

meningkat (positif).

2.1.3.4 Permodalan (Capital)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan

permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Parameter dalam menilai

permodalan yaitu dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio

CAR memperlihatkan berapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung

risiko yang ikut dibayai dari modal. CAR didapat dari modal inti dibagi dengan

ATMR.  Modal bank tersiri dari modal inti dan modal pelengkap.  Modal inti

terdiri dari modal disetor, laba ditahan,bagian kekayaan bersih anak perusahaan,

agio saham, cadangan umum, dan laba tahun berjalan, sedangkan modal

pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi asset, cadangan penghapusan aktiva.
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Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik

secara individu maupun konsolidasi.  ATMR adalah asset tertimbang menurut

risiko. Adapun persentase bobot risiko pada ATMR Berdasarkan Surat Edaran

Bank Indonesia No.13/6/DPNP/2011, yaitu :

Tabel 1. Persentase Bobot Resiko Untuk ATMR

Persentase
Bobot
Resiko

Pos-Pos dala Neraca Bank

0%

1. Kas
2. Emas dan Mata uang Emas
3. Tagihan/kredit kepada, atau tagihan/kredit yang dijamin oleh

atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh
Pemerintah pusat RI, Pemerintah Pusat Negara OECD dan
Non-OECD, Bank Indonesia, Bank Sentral Negara

20%

1. Tagihan/kredit kepada, atau tagihan/kredit yang dijamin oleh,
atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Bank-
bank didalam negeri (ternasuk kantor cabang bank asing),
Pemerintah daerah di Indonesia, Lembaga non-departemen di
RI, Bank-bank pembangunan multilateral (ABD, IDB, IBRD,
AFDB, dan EIB), Bank-bank diluar negeri, Perusahaan milik
pemerintan pusat negara OECD

50%

Tagihan/kredit dalam rangka inkaso kredit kepemlikan rumah
(KPR) yang dijamin oleh hipotek pertama dengan tujuan untuk
dihuni kredit pada real esatate tidak termasuk di dalam kriteria
ini

100%

1. Tagihan/kredit kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau
surat berharga yang ditertibkan atau dijamin oleh Perum atau
Perjan, BUMN atau BUMD, Perusahaan milik pemerintah
pusat negara non-OECD, Koperasi, Perusahaan swasta,
Perorangan, dan lain-lain.

2. Penyetoran yang tidak dikonsolidasikan
3. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)
4. Rupa-rupa aktiva
5. Antar kantor aktiva

Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank untuk menanggung

risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Pramana dan Artini (2016), melakukan penelitian mengenai “Analisis tingkat

kesehatan bank (metode RGEC) pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk” :

Penelitian tersebut menunjukan bahwa Bank Danamon merupakan bank yang

sangat sehat. Penilaian faktor Profil risiko dengan menggunakan rasio NPL untuk

risiko kredit dan rasio LDR untuk risiko likuiditas selama periode 2011-2014

memperoleh kategori predikat sehat. Penilaian faktor GCG dengan menggunakan

hasil self assesment yang tercantum pada laporan tahunan bank selama periode

2011-2014 memperoleh kategori sehat yang mencerminkan manajemen bank telah

melakukan penerapan GCG yang baik.  Penilaian faktor rentabilitas menggunakan

rasio ROA, ROE dan NIM selama periode 2011-2014 memperoleh kategori

predikat sangat sehat yang mencerminkan rentabilitas yang sangat memadai,

pencapaian laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan bank.

Terakhir, faktor permodalan menggunakan rasio CAR selama periode tahun 2011

hingga sampai tahun 2014 memperoleh kategori sangat sehat yang mencerminkan

bank memiliki kualitas dan kecukupan modal yang sangat memadai, yang disertai

dengan pengelolaan modal yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala

usaha, dan kompleksitas usaha.

Yessi, Rahayu dan Endang (2015), melakukan penelitian mengenai “Analisis

tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan RGEC (risk profile,

good corporate governance, earnings, capital) Studi pada PT. Bank Sinar

Harapan Bali Periode 2010-2012” yang menunjukan bahwa penilaian Risk profile,

GCG, earnings, dan capital Bank Sinar Harapan Bali dari tahun 2010 hingga

2012 mendapatkan predikat sehat. Hal ini membuktikan bahwa Bank Sinar betul-
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betul menjaga stabilitas ekonominya terutama pada usaha mikro UMKM.  Bank

Sinar mengikuti seluruh kebijakan Bank Indonesia berdasarkan metode RGEC

untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan

menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan

kegiatan usaha.

Fitrawati, Saifi dan Zahroh (2016), melakukan penelitian mengenai “Penerapan

pendekatan RGEC (risk profile, good corporate governance, earning dan capital)

dalam menganalisis kinerja bank untuk mengetahui tingkat kesehatan bank (studi

kasus PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. periode 2013-2015)”. Penilaian

pada faktor risk profile menggunakan 2 rasio, yang pertama yaitu rasio NPL yang

mencerminkan kategori baik atau sehat, dan rasio LDR mencerminkan bahwa PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dapat dikategorikan tidak baik atau tidak

sehat karena memiliki LDR yang sangat tinggi. Penilaian faktor Good Corporate

Governance (GCG) pada tahun 2013-2015 secara keseluruhan dapat

dikategorikan baik atau sehat.  Penilaian faktor Earning (Rentabilitas) yang

diukur dengan menggunakan rasio  ROA dan NIM. Rasio ROA mencerminkan

bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dikategorikan baik atau sehat,

walaupun sempat mengalami penurunan peringkat pada tahun 2014, sedangkan

rasio NIM menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

dikategorikan ke dalam predikat yang sangat baik atau sangat sehat.  Penilaian

faktor Capital (Permodalan) yang diukur dengan CAR pada tahun 2013-2015

menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dapat

dikategorikan sangat baik atau sangat sehat.  Secara keseluruhan dapat

disimpulkan bahwa tingkat kesehatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
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Tahun 2013-2015 yang diukur dengan menggunakan pendekatan metode RGEC

dapat dinyatakan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah bank

yang sehat.

Minarrohma, Yaningwati, dan Nuzula (2013) melakukan penelitian mengenai

“Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan RGEC (Risk

profile, Good corporate governance, Earnings, Capital) pada PT. Bank Central

Asia, Tbk Periode 2010-2012”.  Penelitian ini menunjukan bahwa PT. Bank

Central Asia, Tbk berdasarkan faktor yang pertama, yaitu Risk Profile yang terdiri

dari penilaian risiko kredit BCA yang diukur dengan menggunakan rasio Non

Performing Loan (NPL) pada tahun 2011 mengalami tingkat risiko kredit yang

paling rendah yaitu 1,26% jika dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2012 risiko

kredit BCA sebesar 1,33% dan 1,39%, namun BCA masih dalam katergori bank

yang sehat jika dilihat dari standar maksimum penilaian NPL.  Risiko likuiditas

BCA memiliki peringkat yang sangat bagus karena BCA tidak tergolong bank

yang memiliki tingkat likuiditas rendah.  Hal ini menunjukkan bahwa BCA

memiliki profitabilitas yang bagus terhadap pengembalian kembali dana pihak

ketiga.  Kedua yaitu penilaian faktor GCG BCA tahun 2010 sampai 2012 yang

menunjukan BCA sudah memiliki manajemen yang bagus, yang berarti BCA

telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite Audit, Manajemen Risiko

dan lain-lain, baik pihak intern maupun ekstern, dan sudah terpublikasikan pada

Laporan GCG yang tergabung dengan Laporan Tahunan BCA.  Ketiga yaitu

faktor Earnings atau rentabilitas BCA yang dihitung berdasarkan rumus Return on

Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM) pada tahun 2012 BCA mengalami
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penurunan ROA yang disebabkan karena bertambahnya jumlah asset yang cukup

besar tetapi tidak diikuti dengan bertambahnya keuntungan atas bertambahnya

aset tersebut, sedangkan NIM yang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan

yang signifikan menunjukkan bahwa pendapatan bunga dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan.  Ke-empat yaitu faktor Capital (permodalan) pada tahun

2010 sampai dengan 2012 menunjukkan bahwa BCA memiliki modal yang cukup

besar dan kuat dalam mengatasi kemungkinan terjadinya risiko. Berdasarkan

analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BCA merupakan bank yang layak

bagi nasabah untuk dipercaya sebagai tempat penyimpanan dana, karena BCA

memiliki kategori bank yang sangat sehat, selain itu dari analisis rasio-rasio

pengukuran yang telah dilakukan, dapat menunjukkan bahwa profesional dan

kredibilitas BCA sangat besar dalam hal menjaga kepercayaan yang telah

diberikan nasabahnya.

Penelitian ini memliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama

melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kesehatan pada Bank Umum dengan

menggunakan metode Risk Based Bank Rating. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya yaitu pada sampel yang digunakan.  Sampel pada

penelitian ini adalah Bank Konvensional yang tergolong dalam BUKU 1 dan 2

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.  Jika dilihat dari angka tahun, peneliti

mengambil periode 2011-2015, yaitu lima tahun terakhir dari dilakukannya

penelitian ini. Perbedaan juga terdapat pada rasio yang digunakan, yaitu peneliti

melakukan penambahan rasio yang digunakan dengan mengkombinasikan rasio-
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rasio yang terdapat pada penelitian terdahulu.  Hal tersebut diharapkan agar

penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan akurat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu :

Gambar.1. Kerangka Pemikiran

CapitalEarningsRisk Profile Good Corporate
Governance

Analisis Tingkat Kesehatan Bank

Hasil Analisis

Sangat Sehat/Sehat/Cukup Sehat/Kurang Sehat/Tidak
Sehat

Kesimpulan

Laporan Keuangan
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Indrianto dan

Supomo (2009 : 147) mendefinisikan bahwa “Data sekunder merupakan sumber

data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, umumnya

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan”. Data sekunder dalam penelitian

ini adalah laporan keuangan perbankan yang dipublikasikan di Bursa Efek

Indonesia periode 2011-2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus

dengan menggunakan metode deskriptif.  Menurut Singarimbun dan Effendi

(1995:4-5) menjelaskan bahwa “peneliti yang mengembangkan konsep dan

menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis disebut penelitian

deskriptif”.  Pada penelitian ini, peneliti menganalisis data sekunder yang berupa

laporan keuangan perbankan yang kemudian ditabulasikan untuk menentukan

kategori perbankan tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak sehat.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bank Konvensional di Indonesia.

Penarikan sampel menggunakan  metode purposive sampling, yaitu teknik
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pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan kriteria tertentu.

Kriteria yang digunakan dlam penarikan sampel, meliputi :

1. Bank Konvensional yang tergolong dalam kategori Bank Umum berdasarkan

Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

2. Bank Konvensional yang tergolong dalam kategori Bank Umum berdasarkan

Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 yang mempublikasikan laporan keuangan

secara lengkap selama periode 2011-2015

3.3 Teknik Analisis Data

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan Risk Base Bank Rating

menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Tingkat Kesehatan

Bank Umum, yaitu :

Gambar 2. Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Good
Corporate

Governance
(GCG)

Rentabilitas
(Earnings)

Permodalan
(Capital)

- Net risk rating (skala 1-5)

- Capital rating (skala 1-5)

- Earnings rating (skala 1-5)

- GCG rating (skala 1-5)

Tingkat
Kesehatan

Bank
(RBBR)

Risk Profile
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3.3.1 Risiko Profil (Risk Profile)

Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional

bank. Bank perlu menyusun laporan profil risiko, selain untuk kepentingan

pelaporan pada Bank Indonesia, juga sebagai bahan supervisi untuk

mengendalikan risiko bank secara efektif. Penilaian yang digunakan dalam profil

risiko yaitu :

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam

memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Non

Performing Loan (NPL), yang merupakan persentase jumlah kredit bermasalah

(dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang

disalurkan bank.

= kredit bermasalahtotal kredit
Tabel 2. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPL

Peringkat Keterangan Kriteria
1 Strong Kualitas penerapan manajemen risiko kredit

sangat memadai (0,25% < Rasio ≤ 2%)
2 Satisfactory Kualitas penerapan manajemen risiko kredit

memadai (2% < Rasio ≤ 3,5%)
3 Fair Kualitas penerapan manajemen risiko kredit

memadai (3,5% < Rasio ≤ 5%)
4 Marginal Kualitas penerapan manajemen risiko kredit

kurang memadai (5%< Rasio ≤ 8%)
5 Unsatisfactory Kualitas penerapan manajemen risiko kredit

tidak memadai (Rasio > 8 %)

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP
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b. Risiko Pasar

Profil risiko pasar dapat diukur dengan menggunakan rasio Interest Rate Risk

(IRR), merupakan risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang

terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh negatif bagi pendapatan

perusahaan.

IRR =
Tabel 3. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat IRR

Peringkat Keterangan Kriteria
1 Strong (45% < Rasio)
2 Satisfactory (40% < Rasio ≤ 45%)
3 Fair (35% < Rasio ≤ 40%)
4 Marginal (30% < Rasio ≤ 35%)
5 Unsatisfactory (Rasio < 30%)

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

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko 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 mengganggu aktivitas dan

kondisi keuangan bank.  Rasio yang dapat digunakan yaitu LDR (Loan to Deposit

Ratio) yang digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam membayar kembali

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang

diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Loan to Deposit (LDR) = Total KreditDPK
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Tabel 4. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat LDR

Peringkat Keterangan Kriteria
1 Strong 60% < LDR < 70%
2 Satisfactory 70% < LDR < 85%
3 Fair 85% < LDR < 100%
4 Marginal 100% < LDR < 120%
5 Unsatisfactory > 120%

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

3.3.2 Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank

yang mencakup evaluasi terhadap parameter/indikator yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris

2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja

4. Penanganan benturan kepentingan

5. Penerapan fungsi kepatuhan

6. Penerapan fungsi audit internal

7. Penerapan fungsi audit eksternal

8. Penerapan manajemen resiko termasuk system pengendalian internal

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party)

10. Penyediaan dana besar (large exposures)

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank serta rencana strategi

bank
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Tabel 5. Matriks Penilaian Faktor Good Corporate Governance (GCG)

Peringkat Keterangan Kriteria
1 Sangat Baik Nilai Komposit < 1,50
2 Baik 1,50 ≥ Nilai Komposit < 2,50
3 Cukup Baik 2,50 ≥ Nilai Komposit < 3,50
4 Kurang Baik 3,50 ≥ Nilai Komposit < 4,50
5 Tidak Baik 4,50 ≥ Nilai Komposit < 5,00

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

3.3.3 Rentabilitas (Earning)

Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang

komprehensif dan terstruktur.  Rasio yang digunakan, yaitu :\

1. Return On Assets (ROA)

ROA yaitu rasio untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki.

ROA = Laba sebelum pajakTotal asset
Tabel 6. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat ROA

Peringkat Keterangan Kriteria
1 Sangat Sehat Perolehan laba sangat tinggi (rasio ROA diatas

2%)
2 Sehat Perolehan laba tinggi (rasio ROA berkisar

antara 1,26% sampai dengan 2%).
3 Cukup Sehat Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROA

berkisar antara 0,51% sampai dengan 1,25%)
4 Kurang Sehat Perolehan laba rendah atau cenderung

mengalami kerugian (ROA mengarah negatif,
rasio berkisar 0% sampai dengan 0,5%)

5 Tidak Sehat Bank mengalami kerugian yang besar (ROA
negatif, rasio  dibawah 0%)

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



27

2. Return On Equity (ROE)

ROE digunakan ntuk mengukur kinerja manajemen lembaga keuangan dalam

mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai

ROE, semakin tinggi laba bank.

ROE = Laba setelah pajakEkuitas
Tabel 7. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat ROE

Peringkat Keterangan Kriteria
1 Sangat Sehat Perolehan laba sangat tinggi (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 5,01% sampai dengan 12,5%)
4 Kurang Sehat Perolehan laba rendah atau cenderung mengalami

kerugian (ROE mengarah negatif, rasio berkisar
antara 0% sampai dengan 5%).

5 Tidak Sehat Bank mengalami kerugian yang besar (ROE
negatif, rasio di bawah 0%)

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

3. Net Interest Margin (NIM)

NIM ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.

Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kemungkinan laba bank akan meningkat

(positif).

NIM = Pendapatan bunga bersihAktiva produktif
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Tabel 8. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NIM

Peringkat Keterangan Kriteria
1 Sangat Sehat Margin bunga sangat tinggi (rasio diatas 5%).
2 Sehat Margin bunga bersih tinggi (rasio NIM berkisar

antara 2,01% sampai dengan 5%).
3 Cukup Sehat Margin bunga bersih cukup tinggi (rasio NIM

berkisar antara 1,5% sampai dengan 2%).
4 Kurang Sehat Margin bunga bersih rendah mengarah negatif

(rasio NIM berkisar 0% sampai dengan 1,49%).
5 Tidak Sehat Margin bunga bersih sangat rendah atau negatif

(rasio NIM dibawah 0%)

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

3.3.4 Permodalan (Capital)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan

permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.  Rasio yang dapat

digunakan yaitu Capital Adequacy Rasio (CAR), yang memperlihatkan seberapa

besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, pernyataan

surat berharga, dan tagihan pada bank lain) ikut dibayai dari modal.

CAR = modal bankATMR
Tabel 9. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat CAR

Peringkat Keterangan Kriteria
1 Strong Rasio KPMM lebih tinggi sangat signifikan

dibandingkan dengan rasio KPMM yang
ditetapkan dalam ketentuan (KPPM > 15%).

2 Satisfactory Rasio KPMM lebih tinggi cukup signifikan
dibandingkan dengan rasio KPMM yang

ditetapkan dalam ketentuan
(9% < KPMM ≤ 15%).
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Tabel 9 (lanjutan)

Peringkat Keterangan Kriteria
3 Fair Rasio KPMM lebih tinggi secara marjinal

dibandingkan dengan rasio KPMM yang
ditetapkan dalam ketentuan (8% < KPMM ≤ 9%).

4 Marginal Rasio KPMM di bawah ketentuan yang berlaku
(6,5 ≤ KPMM ≤ 8%).

5 Unsatisfactory Rasio KPMM dibawah ketentuan yang berlaku
dan bank cenderung menjadi tidak solvable
(KPMM ≤ 6,5%).

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

Dari ke-empat faktor penilaian yang meliputi Profil risiko, Good Corporate

Governance, Rentabilitas, dan Permodalan, maka ditentukan peringkat komposit

tingkat kesehatan bank yang ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif.

Peringkat komposit tersebut sebagai berikut :

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum

sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan  kondisi Bank yang secara

umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

3. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum

cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

4. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum

kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
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5. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum

tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tingkat kesehatan bank pada bank konvensional tergolong

BUKU 1 dan 2 yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 dengan menggunakan

metode risk based bank rating yang diukur dengan menggunakan 4 (empat) faktor

yaitu risk profil, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Profil risiko pada bank konvensional tergolong buku 1 dan 2 yang terdaftar di

BEI periode 2011-2015 mendapatkan peringkat 2 atau sehat, yang berarti bank

dinilai mampu menghadapi risiko-risiko yang akan terjadi nantinya

2. GCG pada bank konvensional tergolong buku 1 dan 2 yang terdaftar di BEI

periode 2011-2015 mendapatkan peringkat 2 atau sehat, yang berarti bank

pada BUKU 1 dan 2 memiliki pengelolaan manajemen yang baik

3. Rentabilitas pada bank konvensional tergolong buku 1 dan 2 yang terdaftar di

BEI periode 2011-2015 mendapatkan peringkat sehat, yang berarti bank

dinilai mampu menghasilkan laba dan memiliki kinerja yang baik.  Meskipun

beberapa bank pada beberapa periode mendapatkan peringkat yang cukup

sehat
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4. Permodalan pada bank konvensional tergolong buku 1 dan 2 yang terdaftar di

BEI periode 2011-2015 mendapatkan peringkat 1 atau sangat sehat, yang

berarti bank mampu mengelola permodalan dengan baik dan bank memiliki

modal yang cukup untuk menutup segala risiko yang mungkin timbul dari

penanaman dana dalam aktiva yang mengandung risiko.

Maka berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan yang telah dilakukan terhadap

bank BUKU 1 dan 2 yang tercatat di BEI, maka bank yang  mendapat peringkat

komposit 2 atau sehat selama periode 2011-2015 yaitu terdiri dari :

1. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk

2. Bank Capital Indonesia Tbk

3. Bank Nusantara Parahyangan Tbk

4. Bank Bumi Arta Tbk

5. Bank Of India Indonesia Tbk

6. Bank Windu Kentjana International Tbk

7. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

8. Bank J Trust Indonesia Tbk

9. Bank QNB Indonesia Tbk

10. Bank Sinar Mas Tbk

11. Bank Victoria Internasional Tbk

12. Bank Mayapada Internasional Tbk

Sedangkan bank yang mendapat peringkat 3 atau cukup sehat selama periode

2011-2015 yaitu terdiri dari :

1. Bank Pundi Indonesia Tbk

2. Bank MNC Internasional Tbk

Namun jika dilihat berdasarkan rata-rata (mean) nilai komposit, bank BUKU 1

dan 2 mendapatkan rata-rata 1,925.  Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan
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bahwa tingkat kesehatan bank yang tergolong dalam BUKU 1 dan 2 periode

2011-2015 mendapatkan peringkat komposit 2 (dua) atau sehat, yang berarti bank

dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya peneliti menambahkan rasio lain selain

yang digunakan dalam penelitian ini.  Hal tersebut diharapkan agar

mendapatkan hasil yang lebih signifikan

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan rentang waktu yang

lebih pendek, misalnya menggunakan laporan keuangan triwulanan

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengukur semua faktor yang ada

dalam penilaian, terutama pada faktor profil risiko

4. Kepada Bank yang mendapatkan peringkat 3 pada penilaian rentabilitas

(earnings) sebaiknya memperbaiki kinerja keuangan dengan peningkatan

efesiensi pengelolaan aktiva dan modal yang dimiliki

5. Kepada Bank yang mendapatkan peringkat cukup baik bahkan tidak baik pada

penilaian good corporate governance (GCG) sebaiknya memperbaiki

penerapan GCG dengan meningkatkan pengendalian internal pada perbankan
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