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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Perbankan merupakan suatu lembaga yang memegang peranan penting dalam 

perekonomian. Bank dianggap sebagai pengerak roda perekonomian suatu negara 

dikarenakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito serta menyalurkannya 

kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan. Berdasarkan jenisnya 

bank di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu Bank Konvensional, Bank Syariah 

dan Bank Perkreditan Rakyat.
1

 Bank Konvensional adalah bank yang 

menjalankan transaksinya dengan menggunakan sistem bunga. Bank Syariah 

adalah perbankan yang melakukan transaksi dengan tidak mengandalkan 

keuntungan  pada bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran yang dalam pelaksanaan usahanya dapat secara konvensional 

maupun prinsip syariah. 

Secara khusus mengenai bank syariah adalah dalam melakukan transaksinya 

bank syariah memiliki landasan diantaranya Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 1 Tahun  2004 tentang pengharaman 

bunga bank. Adapun hukum bunga (interest) adalah haram, sesuai firman Allah 

SWT (Q.S Al-baqarah: 275)  
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Terjemahnya : 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang 

Telah diambilnya dahulu[ (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
2
 

 

Antonio dan Perwataatmadja membedakan bank syariah menjadi dua 

pengertian yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah 

Islam. Bank Islam adalah (1) Bank yang beroperasi dengan prinsip syari’ah Islam 

(2) Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-

Qur’an dan Hadist.  Sementara Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah  Islam 

adalah Bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah 

Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.  

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam 

memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah sebagai salah satu solusi alternatif 

terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan 
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demikian, umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba 

telah mendapat jawabannya dengan lahirnya Bank Islam. Bank Islam lahir di 

Indonesia pada Tahun 90-an atau tepatnya setelah UU N0 7 Tahun 1992, yang 

direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 dalam bentuk 

sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.
3
 kemudian mengalami 

perubahan  dengan Undang –undang No. 21 Pasal 1 ayat 1 dan 7 tahun 2008 

tentang perbankan syariah yaitu perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya 

sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah. 

Selain itu, peristiwa krisis moneter yang terjadi tahun 1998 diakibatkan oleh 

tingginya bunga yang ditetapkan menyebabkan semua perbankan mengalami 

kerugian yang sangat besar. Beberapa bank di tutup karena tidak mampu 

memenuhi liquiditasnya. Kejadian tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa 

berbagai permasalahan yang terjadi di sektor perbankan yang tidak terdeteksi 

secara dini akan mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap 

dunia perbankan. Untuk menjaga fungsi perbankan itu tetap berjalan dengan baik 

maka kondisi bank tersebut haruslah sehat. Bank yang sehat dapat dijadikan acuan 

bagi perusahaan yang hendak melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan. 

Hal ini penting baik bagi bank syariah maupun bank konvensional, karena dengan 
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kondisi yang sehat maka bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tetap 

dipercaya untuk mengelola dana dari masyarakat.  

Penilaian kesehatan bank juga berfungsi untuk mengevaluasi kinerja bank 

dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang 

berlaku dan manajemen resiko.
4
 Kondisi yang sehat akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya gairah kerja dan kemampuan kerja. Untuk melihat bahwa bank itu 

sehat atau tidak sehat salah satu indikator dasar yang dapat digunakan yaitu 

dengan melihat laporan keuangan bank yang bersangkutan. Laporan Keuangan 

pada suatu lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya memiliki peran 

yang sangat pentimg. Hal ini dikarenakan ketika seseorang atau suatu 

perusahaan/lembaga yang hendak melakukan kerjasama dengan suatu bank maka 

hal yang dilihat pertama adalah laporan keuangannya.  

Penilaian terhadap perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Setiap bank-

bank diwajibkan untuk membuat laporan keuangannya baik yang bersifat rutin 

maupun  laporan berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode 

tertentu. Sehingga dari laporan tersebut kemudian dipelajari, dianalisis serta  

diketahui kondisi kesehatannya dan pada akhirnya memudahkan bank itu sendiri 

untuk  memperbaiki kesehatannya. Olehnya itu sangat penting laporan keuangan 

dikelola dengan baik agar kerugian yang dialami oleh suatu lembaga khususnya 

lembaga perbankan mudah untuk diminimalisir. Adanya kesadaran bahwa 

penilaian kesehatan suatu bank untuk membentuk kepercayaan masyarakat 
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terhadap perbankan sangat penting untuk dilakukan termasuk dalam hal ini bank 

syariah.
5
  

Penilaian mengenai tingkat kesehatan bank  penting dilakukan untuk 

memperoleh gambaran yang tepat mengenai kondisi perbankan baik untuk saat ini 

dan masa yang akan datang. Penilaian ini dapat dilakukan setiap triwulan yaitu 

pada bulam Maret, Juni, September dan Desember, tiap bulan dan juga tiap tahun. 

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank 

yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut 

menetapkan bahwa, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

ketentuan, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.  

PT Bank Muamalat Tbk merupakan Bank syariah pertama yang berdiri di 

Indonesia pada tanggal 1 November 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 

1992.
6
 Sebagai salah satu lembaga keuangan tentu saja bank Muamalat juga 

merasakan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dimana 

rasio NPF mencapai lebih dari 60% atau mengalami rugi sebesar Rp. 105 Miliar. 

Sedangkan ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp 39,3 Miliar atau kurang dari 

sepertiga modal setor awal.
7
 Akan tetapi sekalipun terkena dampaknya bank 

muamalat dapat menjaga eksistensinya dan dapat bertahan hingga saat ini. 

Kondisi perbankan yang sehat tentu saja akan menjadi pilihan bagi para 

investor ketika hendak menanamkan modal di bank tersebut. Nasabah yang 
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hendak menabung dan investor yang hendak menanamkan modalnya ke bank 

yang bersangkutan bukan hanya melihat dari segi pelayanan, lokasi atau 

kenyamanan bank tersebut, akan tetapi hal yang paling urgen adalah bagaimana 

kondisi perbankan tersebut apakah bank tersebut kategori sehat, kurang sehat atau 

tidak sehat.  

Sama halnya dengan bank-bank yang lainnya, apabila bank muamalat 

menjadi salah satu kategori bank yang sehat maka para investor atau calon 

nasabah pun akan menjadikan bank muamalat sebagai mitra kerjasama dalam 

mengelola modalnya. Oleh karena itu dengan adanya  sistem tata kelola yang 

baik dari masing-masing perbankan termasuk di dalamya bank Muamalat itu 

sendiri, sehingga mampu menjaga tingkat kesehatan bank  serta memberikan 

kepercayaan kepada calon investor yang hendak menginvestasikan dananya pada 

bank tersebut.   

Adapun metode yang digunakan untuk mengukur atau menilai apakah bank 

tersebut sehat, kurang sehat atau tidak sehat  adalah metode RGEC. Metode 

RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital) atau 

dengan kata lain suatu metode yang digunakan untuk mengukur profile resiko, 

tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas dan modal merupakan metode 

penilaian kinerja keuangan bank sebagai penyempurna dari metode CAMEL pada 

tanggal  25 Oktober 2011 yang merujuk pada peraturan BI No 13/1/PBI/2011 

tentang penilaian kinerja yang menggantikan tata cara penilaian bank sebelumnya 

yaitu CAMEL. 
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Oleh karena hal tersebut maka penilaian mengenai tingkat kesehatan suatu 

bank sangatlah penting untuk diketahui oleh calon nasabah atau masyarakat 

umum lainnya serta  pihak yang membutuhkannya. Sehingga dari hal itu, penulis 

berkeinginan untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karangan ilmiah 

dengan judul “Analisis Pengukuran Tingkat Kesehatan PT Bank Muamalat, 

Tbk.  dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earning dan Capital) Periode 2014-2017” 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terkait dengan laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 

Periode 2014-2017. 

2. Menganalisis tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Tbk periode 2014-

2017. 

3. Menentukan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank dengan 

menggunakan tiga indikator penilaian dari metode RGEC yaitu Risk 

Profile (R), Earning (E) dan Capital (C) Periode 2014-2017. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh 

penulis adalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 

2014-2017  ? 

2. Bagaimana analisis penilaian tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Tbk 

periode 2014-2017 ? 
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3. Bagaimana penetapan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan PT 

Bank Muamalat, Tbk periode 2014-2017 dengan menggunakan indikator 

penilaian Risk Profile, Earning dan Capital ? 

D. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, 

Tbk Periode tahun 2014-2017. 

b. Untuk mengetahui analisis penilaian tingkat kesehatan PT Bank 

Muamalat Tbk periode 2014-2017. 

c. Untuk mengetahui penetapan peringkat komposit penilaian tingkat 

kesehatan PT Bank Muamalat periode 2014-2017 dengan 

menggunakan faktor penilaian Risk Profile, Earning dan Capital.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Bank Muamalat Indonesia 

Memberikan masukan kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk 

untuk melakukan manajemen dalam kegiatan operasionalnya agar laba 

yang dihasilkan dapat meningkat sehingga bisa mempertahankan 

kondisi tingkat kesehatan bank dalam kriteria sehat. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini akan menambahkan keperpustakaan di bidang 

perbankan dan dapat disajikan sebagai bahan bacaan yang berisikan 
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suatu studi perbandingan yang bersifat karya ilmiah untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan khususnya tentang perbankan syariah. 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan beragam dari 

kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut  maka penulis mengemukaan 

pengertian  beberapa variabel yang terdapat pada judul ini. 

1. Metode RGEC 

a. Risk Profile (Profil Resiko) merupakan penilaian yang digunakan 

untuk menilai profil resiko serta kualitas penerapan manajemen resiko 

dalam aktivitas operasional bank. 

b. Good Corporate Governance (GCG), merupakan penilaian bagi bank 

umum syariah terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 

lima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, professional dan kewajaran. 

c. Earning (Rentabilitas) merupakan penilaian untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh 

bank yang bersangkutan 

d. Capital (Modal) merupakan penilaian rasio permodalan yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk 

keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana 

yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank.  
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2. Bank Muamalat adalah lembaga keuangan /bank umum pertama di 

Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan 

operasionalnya. 

3. Kesehatan Bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan 

kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua 

kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan 

perbankan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


