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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang    

Kehidupan di suatu Negara, Perbankan  mempunyai peranan penting 

untuk memajukan perekonomian Negara dan menjadi salah satu agen 

pembangunan (agen of development). Hal ini dikarenakan fungsi utama dari 

perbankan itu sendiri adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat 

dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut 

sebagai intermediasi keuangan (financial intermediary function) (Anshori, 

2008).   

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini membuat bank 

memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian, Dengan aktivitasnya, 

yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang 

membutuhkan akan meningkatkan arus dana untuk investasi, modal kerja 

maupun konsumsi. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan 

perekonomian nasional. 
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Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang 

dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Bank syariah merupakan bank 

yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri 

khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada 

nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan 

lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah 

didasarkan pada al-Qur’an dan hadis. Semua produk dan jasa yang 

ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur’an dan hadis 

Rasulullah SAW. 

Bank syariah di Indonesia didirikan pertama kali pada tahun 1991 

yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal 

berdirinya, bank syariah belum mendapatkan perhatian optimal dalam tatanan 

perbankan nasional, tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992, bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya. Pada tahun 

1998, dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen 

dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan 

landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah 

(M. Sulhan, Ely Siswanto,2008). 

Pemerintah memberikan perhatian terhadap perkembangan Bank 

Syariah hal ini dibuktikan dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah yang mencakup Bank Umum Syariah, Unit 

Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam kurun waktu 17 

tahun, bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, 

meskipun secara nasional market share bank syariah masih rendah 
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dibandingkan dengan bank konvensional. Namun lembaga Perbankan Syariah 

mengalami perkembangan yang cukup pesat, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabe 1.1 

Pertumbuhan Dari Sisi Kelembagaan Periode 2015-2017 

Perbankan Syariah 2015 2016 2017 

Bank Umum Syariah 12 13 13 

Unit Usaha Syariah 22 21 21 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 162 165 166 

Sumber : www.ojk.go.id 

Tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa perkembangan Perbankan Syariah 

dari sisi kelembagaan mengalami perubahan yang fluktuatif, pada tahun 2015 

Bank Umum Syariah atau disebut BUS di Indonesia berjumlah 12 unit dan 

pada tahun 2016-2017 bertambah satu unit menjadi 13 unit. Sedangkan pada 

Unit Usaha Syariah pada tahun 2015 berjumlah 22 unit sedangkan pada tahun 

2016-2017 Unit Usaha Syariah mengalami penurunan terus turun menjadi  21 

unit penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunnya dengan 

adanya spin off  Unit Usaha Syariah menjadi BUS seperti yang terjadi pada 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) yang pada awalnya 

merupakan unit usaha syariah. Pada tahun 2015 Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) berjumlah 162 unit, kemudian mengalami peningkatan pada 

tahun 2016 sejumlah 165 unit dan terus meningkat pada tahun 2017 hingga 

166 unit. 

http://www.ojk.go.id/
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Selain itu perkembangan industri bank syariah juga dapat dilihat dari 

segi kinerja bank syariah itu sendiri melalui rasio-rasio keuangan yang mereka 

miliki. Seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1.2 

Rasio Keuangan Bank Umum Syariah 

Rasio Keuangan 

BUS 

BUS (Bank Umum Syariah) 

2015 2016 2017 

CAR 15,02% 16,63% 17,91% 

ROA 0,49% 0,63% 0.63% 

NPF 4,84% 4,42% 4,76% 

FDR 88,03% 85,99% 79,61% 

BOPO 97,01% 96,2% 94,91% 

NOM 0,52% 0,68% 0.67% 

Sumber: Hasil olahan Statistik Perbankan Syariah Januari 2017 

Berdasarkan table diatas menunjukan bahwa kinerja Bank Umum 

Syariah cukup mengalami kenaikan, bisa kita lihat dari segi permodalan yang 

dilihat dari rasio Capital Adequecy Ratio (CAR) Bank Umum Syariah pada 

tahun 2015 berjumlah 15,02, pada tahun 2016 berjumlah 16,63, dan pada 

tahun 2017 berjumlah 17,91, dari tabel diatas menunjukan CAR petahun 

mengalami kenaikan. kemudian dari sisi profitabilitas dapat dilihat dari rasio 

Return On Asset (ROA) pada tahun 2015 berjumlah 0,49, Bank Umum 

Syariah tidak mengalami peningkatan baik ditahun 2016 maupun di tahun 

2017 dengan nilai yang sama yaitu 0,63%.  
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Dari sisi likuiditas yang dilihat menggunakan ratio Financing to 

Deposit Ratio (FDR) pada tahun 2015 berjumlah 88,03, pada tahun 2016 

mengalamin penurunan berjumlah 85,99, tahun 2017 mengalamin penurunan 

berjumlah 79,61.Untuk sisi Biaya Operasional terhadap pendapatan 

operasional Bank Umum Syariah pada tahun 2015 berjumlah 97,01, tahun 

2016 mengalami penurunan berjumlah 96,22, dan pada tahun 2017 

mengalamin penurunan 94,91, menunjukkan bahwa mampu meminimalisir 

biaya operasional dan meningkat pendapatan operasional. 

Bank diangap sebagai tempat nasabah memberikan kepercayaannya 

untuk mengelola dana yang mereka miliki. Bank dengan manajemen yang 

baik harus bisa menjaga kepercayaan nasabah dengan pemeliharaan kesehatan 

bank itu sendiri. Salah satu pemeliharaan kesehatan bank yang dapat 

dilakukan yaitu dengan tetap menjaga likuiditas sehingga bank dapat 

memenuhi kewajibannya dan menjaga kinerjanya agar bank selalu 

memperolehkepercayaan dari masyarakat. 

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik. Dengan kata lain bank yang sehat adalah bank yang dapat 

menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi 

intermediasi, dapat membantu lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan 

oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama 

kebijakan moneter (Utami, 2015). 

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang 

terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa 

bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. 
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Penilaian kesehatan bank sangatlah penting untuk dilakukan karena dengan 

menilai tingkat kesehatan bank akan dapat diketahui kondisi kinerja bank 

terebut dari berbagai sisi. Kondisi bank tersebut juga dapat digunakan oleh 

pihak-pihak tertentu yang membutuhkan informasi ini sebagai bahan untuk 

mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, 

kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang 

berlaku dan manajemen risiko. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat 

dilihat dari berbagai segi penilaian, ini bertujuan untuk menentukan apakah 

bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang 

sehat atau tidak sehat. 

Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan pada 

metode penilaian kesehatan bank. Pada tahun 1999, Bank Indonesia 

menggunakan metode CAMEL yang merupakan singkatan dari Capital, 

Assets, Management, Earning, dan Liquidity. Setelah diterapkan selama 

beberapa waktu, metode tersebut diangap kurang dapat menilai kemampuan 

bankterhadap risiko eksternal, maka pada tahun 2004 Bank Indonesia melalui 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 mengubah metode yang 

digunakan untuk menilai kesehatan bank manjadi CAMELS. Metode tersebut 

menambahkan satu elemen lagi yang sensitivitas terhadap risiko pasar 

(sensitivity to market risk). Setelah tujuh tahun peraturan mengenai CAMELS 

diperlakukan. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 

13/1/PBI/2011 menerapkan kebijakan baru mengenai penialaian tingkat 

kesehatan bank umum, yang secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 

Januari 2012. 
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 Bank Indonesia mengganti CAMELS rating system menjadiRisk 

Based Rating atau RGEC yang lebih berorientasi pada risiko dan penerapan 

Good Corporate Governance, namun tidak tetap mengacugkan kedua faktor 

lainnya yaitu rentabilitas dan kecukupan modal. Otoritas Jasa 

Keuanganmengeluarkan Peraturan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang masih 

menggunakan pendekatan yang sama. Latar belakang bank indonesia 

mengeluarkan peraturan tersebut adalah karena adanya perubahan 

kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pengawasan secara 

konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang 

diterapkan secara internasional telah mempengaruhi pendekatan penilaian 

tingkat kesehatan bank. Selain itu juga untuk mengidentifikasi permasalahan 

lebih dini, melakukan tidak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepit, serta 

menerapkan prinsip   Good Corporate Governance dan manajemn risiko yang 

lebih baik (Sugari, 2015). 

Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan 

Risk Based Bank Rating atau lebih dikenal dengan RGEC yang terdiri dari 

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

(earning), dan permodalan (capital). Risk profile (profil risiko) menilai risiko 

inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional 

bank. Terdapat 8 risiko yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko 

reputasi. Penelitian ini mengukur faktor risk profile dengan menggunakan 2 

indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus Non 
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Performing Financing (NPF), dan faktor risiko likuiditas dengan 

menggunakan rumus Financing to Deposit Ratio (FDR). 

Good Corporate Governance (GCG) yang diperoleh dari hasil self 

assesment dalam perusahaan. Earnings (rentabilitas) menggunakan rasio 

Return On Assets (ROA), Net Oprating Margin (NOM), dan Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Capital (permodalan) 

dengan menggunakan rasio Capital AdequacyRatio (CAR). 

Faktor yang terdapat pada metode RGEC tersebut maka dapat 

dilakukan penilaian dengan cara membandingkan dengan standar atau yang 

disebut dengan Peringkat Komposit (PK) pada masing-masing rasio. Dalam 

PBI/13/1/PBI/2011 Tentng Kesehatan Bank, Peringkat Komposit pada 

penilaian tinggkat kesehatan bank memiliki lima peringkat penilian, yaitu 

sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Dari peringkat 

komposit inilah yang menggambarkan tingkat kesehatan sebuah bank 

(www.bi.go.id). 

Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan metode RGEC, bank 

syariah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan jika di temukan kelemahan 

atau kesalahan dalam mengambil keputusan strategi pada bank syariah. 

Dengan begitu bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional dan 

bank syarih lainya dalam meningkatkan mutu kesehatan bank syariah tersebut. 

Selain itu, para investor dapat mengetahui posisi bank yang diberikan modal 

dalam keadaan baik atau buruk yanng diberikan modal dalam keadaan baik 

atau buruk dan para calon investor dapat lebih selektif dalam memberikan 

http://www.bi.go.id/
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modal para bank syariah mana yang kiranya akan memberikan keuntungan 

yang lebih besar dilihat dari posisi kesehatan bank tersebut. 

Penilaian tingkat kesehatan bank juga dapat meningkatkan daya saing 

antara bank untuk lebih baik lagi dalam menjalankan aktifitas perbankan, 

penilaian kesehatan bank juga dapat menjadi tolak ukur baik atau buruknya 

starategi yang diterapkan pada masing-masing bank. Persaingan antara bank 

akan lebih meningkatkan kualitas perbankan syariah diindonesia. Pada 

penelitian terdahulu lebih banyak menitik beratkan pada satu hal saja yaitu 

implementasi prinsip syariah dan penelitian terkait kinerja keuangan. Tidak 

banyak yang memadukan keduanya seperti yang dilakukan pada penelitian ini. 

Kepatuhan syariah yang merupakan salah atu unsur dalam penilaian mengenai 

tingkat kesehatan bank syariah yang memberikan kewajiban pada bank syariah 

untuk menjaga sekaligus meningkatnya (UU No 21/2008). 

 Pemeliharan tingkat kesehatan bank syariah akan berbanding lurus 

dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank syariah 

lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya, termasuk bila bank lalai 

menerapkan prinsip syariah, maka dari itu dengan pesatnya perkembangan 

perbankan syariah dari Bank Indonesia memotivas penulis untuk meneliti 

sejauh mana pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap tingkat kesehatan 

bank umum syariah di indonesia maka penulis akan melakukan peneliti 

dengan judul “PENGARUH PENGGUNAAN METODE RISK PROFILE, 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, DANCAPITAL UNTUK 

MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DI 

INDONESIA PERIODE 2015-2017” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam 

penelitian ini Penulis merumuskan masalah sebagai dasar kajian penelitian 

yang dilakukan yaitu: 

1. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada bank umum syariah  ditinjau 

dari aspek Risk Profile pada tahun 2015-2017 ? 

2. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada bank umum syariah ditinjau 

dari aspek Good Coorporate Governance pada tahun 2015-2017 ? 

3. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada bank umum syariah  ditinjau 

dari aspek Earnings pada tahun 2015-2017 ? 

4. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada bank umum syariah ditinjau 

dari aspek Capital pada tahun 2015-2017 ? 

 

1.3 Tujuan Pustaka  

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian dapat dirinci 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat Kesehatan Bank pada bank umum syariah  ditinjau 

dari aspek Risk Profile pada tahun 2015-2017. 

2. Mengetahu tingkat Kesehatan Bank pada bank umum syariah ditinjau 

dari aspek Good Coorporate Governance pada tahun 2015-2017 

3. Mengetahui tingkat Kesehatan Bank pada bank umum syariah  ditinjau 

dari aspek Earnings pada tahun 2015-2017. 

4. Mengetahui tingkat Kesehatan Bank pada bank umum syariah ditinjau 

dari aspek Capital pada tahun 2015-2017. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan peumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, manfaat 

dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat  Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih 

memahami penggunaan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earnings, dan Capital) untuk menilai kinerja pada sektor 

perbankan khususnya mengenai faktor-faktor dalam menganalisis 

tingkat kesehatan bank. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Bank Syariah  

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan 

bagi pihak bank sehingga manajemen bank dapat meningkatkan 

kinerjanya dan dapat menetapkan strategi bisnis yang baik dalam 

menghadapi persaingan dalam dunia bisnis perbankan. 

b. Bagi Peneliti. 

Penelitian ini digunakan sebagai bahan pembanding antara teori 

yang didapat di bangku kuliah dan fakta di lapangan. Serta dapat 

menambah pengetahuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur masyarakatumum 

untuk mengetahui dan menilai keadaan suatu bank yang 

dapatdipercaya untuk menyimpan dananya di bank yang 

bersangkutan. 
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d. Bagi Investor 

Penelitian juga diharapkan dapat digunakan oleh investor untuk 

mengetahui tingkat kesehatan bank dalam memilih bank yang 

dipercaya untuk menanamkan modalnya.  

 

1.5 Sistematika Penelitian  

Penulisan proposal ini penulis akan memaparkan sistematika 

perencanaan penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini dijelaskan tentang penegasan judul secara rinci, latar 

belakang permasalahan yang diangkat dalam skripsi, perumusan 

masalah penelitian seperti apa, manfaat dari penelitian dan tujuan 

dari penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini dipaparkan mengenai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian yang terkait denganbank syariah, laporan keuangan, 

kesehatan bank dan indikator penilaian kesehatan lembaga keuangan 

dengan metode RGEC. Serta penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIA 

Babini berisi tentang metode-metode yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, 
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populasi dan jumlah observasi, teknik pengumpulan data, variabel 

penelitian dan pengukuran, serta teknik analisa data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, 

yaitupenyajian data dan analisis dan intepretasi data. Dalam 

penyajian data berisigambaran umum objek penelitian dan deskripsi 

variabel penelitian. Sedangkandalam analisis data dan intepretasi 

data berisi proses dan hasil analisis ataukomputasi data yang 

berhubungan uji hipotesis dan intepretasi hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan kelanjutan dari bab keempat yaitu penutup yang 

berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi penulis maupun pembaca dalam hal perbandingan 

kinerja keuangan ban syariah. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


