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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian tentang analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan 

metode RGEC yang relevan untuk dijadikan kajian pustaka penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Nur Atika dengan hasil penelitian PT Bank Rakyat Indonesia Tbk periode 

2011 menunjukkan tingkat kesehatan bank yang sangat sehat. Hal ini 

ditunnjukkan pada aspek Risk Profile yang mencakup rasio NPL 2,30% 

dan LDR 76,20%. Untuk Earning mencakup rasio ROA 4,93% dan NIM 

9,58%. Aspek CAR 16,16%. Tahun2012 menunjukkan tingkat kesehatan 

bank sangat sehat dengan rasio NPL 1,78% dan LDR 79,85%, Earning 

dengan rasio ROA sebesar 5,51% dan NIMSEBESAR8,42% dan CAR 

sebesar 18,95%. Dan tahun 2013 menunjukkan tingkat kesehatan bank 

sangat sehat dengan rasio NPL 1,55% dan LDR sebesar 88,54%, Earning 

dengan rasio ROA sebesar 5,03% dan NIM sebesar 8,55% serta CAR 

21,56%.
1
  

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini dilihat dari segi 

periode dan lokasi penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian di bank 

Muamalat Tbk dengan periode 2014-2017. Persamaannya adalah

                                                             
1
 Nur Atika “Penilaian Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada PT Bank Rakyat 

Indonesia (PERSERO) Tbk Periode2011-2013” Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2015.  
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menggunakan metode yang sama dalam melakukan penilaian tingkat 

kesehatan bank yaitu RGEC.  

2. Alfajar dengan judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah 

dan Non Devisa Dengan Menggunakan Metode Penilaian RGEC. Hasil 

dari penelitian diketahui bahwa ada perbedaan tingkat kesehatan bank 

syariah devisa dan bank syariah non devisa dilihat dari variable Earning 

karena signifikan. Sedangkan dilihat dari variable Risk Profil GCG dan 

Capital tidak terdapat perbedaan karena tidak signifikan.
2
 

3. I Made Paramartha dan Ni Putu Ayu Darmayanti dengan judul penelitian 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC 

pada PT Bank Mandiri (PERSERO), Tbk. Periode tahun 2013-2015. 

Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Bank Mandiri selama 

periode 2013-2015 memperoleh predikat sangat sehat. Hal ini 

mencerminkan bahwa Bank Mandiri mampu menghadapi pengaruh negatif 

dari perubahan kondisi bisnis yang mungkin terjadi.
3
  

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini dilihat dari segi 

periode dan lokasi penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian di bank 

Muamalat Tbk dengan periode 2014-2017. Persamaannya adalah 

menggunakan metode yang sama dalam melakukan penilaian tingkat 

kesehatan bank yaitu RGEC.  

                                                             
 

2
 Muhammad Rasyad Alfajar,  “ Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Devisa dan  

Bank Syariah Non Devisa dengan Metode RGEC”. Jurnal Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. 2014. 
3
 I Made Paramartha dan Ni Putu Ayu Darmayanti, “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

dengan Menggunakan Metode RGEC pada PT Bank Mandiri (PERSERO), Tbk. Periode tahun 

2013-2015”,Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta 
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4. Heidy Arrvida Lasta, Zainul Arifin dan Nila Firdausi Nuzula dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan PT Bank Rakyat 

Indonesia sangat sehat. Faktor Risk Profile yang dinilai melalui NPL, IRR, 

LDR, LAR dan cash ratio secara keseluruhan menggambarkan 

pengelolaan resiko yang telah dilaksanakan dengan baik. Faktir GCG juga 

baik
4
  

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini dilihat dari segi 

periode dan lokasi penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian di bank 

Muamalat Tbk dengan periode 2014-2017. Persamaannya adalah 

menggunakan metode yang sama dalam melakukan penilaian tingkat 

kesehatan bank yaitu RGEC.  

5. Komang Mahendra Pramana dan Luh Gede Sri Artini dengan judul 

Penelitian Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEC) pada PT 

Bank Danamon Indonesia Tbk pada periode tahun 2011-2014 dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2011-2014 bank Danamon 

selalu mendapat peringkat 1 atau sangat sehat. Perhitungan rasio NPL dan 

LDR menggambarkan bank telah mengelola resikonya dengan baik. 

Penilaian GCG menunjukkan tata kelola perusahaan telah dilakukan 

dengan baik. Perhitungan ROA dan NIM menunjukkan kemampuan bank 

dalam mencapai laba yang tinggi. Perhitungan CAR selalu di atas batas 

                                                             
4
 Heidy Arrida Lasta dkk, “Analisis Tingkat kesehatan Bank Dengan menggunakan 

Pendekatan RGEC Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk periode 2011-2013”, Jurnal 

Administasi Bisnis Universitas Brawijaya Vol. 13 No. 2 2014 
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minimum Bank Indonesia dianggap mampu dalam mengelola 

permodalannya.
5
 

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini dilihat dari segi 

periode dan lokasi penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian di bank 

Muamalat Tbk dengan periode 2014-2017. Persamaannya adalah 

menggunakan metode yang sama dalam melakukan penilaian tingkat 

kesehatan bank yaitu RGEC.  

B. Laporan Keuangan Syariah 

1. Pengertian Laporan Keuangan Syariah 

 Laporan keuangan adalah suatu daftar keuangan yang dibuat pada akhir 

periode yang berasal dari catatan aktivitas perusahaan selama periode tertentu 

yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, 

dan laporan perubahan modal
6
. Laporan keuangan juga adalah suatu laporan yang 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat 

tertentu atau jangka waktu tertentu. Sedangkan Harmono mengatakan bahwa 

laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan dampak keuangan 

dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok 

besar menurut karakteristik ekonominya.
7
 Sedangkan pengertian laporan 

keuangan syariah menurut Muhammad adalah catatan yang menggambarkan 

posisi keuangan pada periode tertentu dengan menggunakan mekanisme yang 

                                                             
5
 Komang Mahendra Pramana dan Luh Gede Sri Artini, “Analisis Tingkat Kesehatan 

Bank (Pendekatan RGEC) pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada periode tahun 2011-

2014”,  Skripsi Fakultas Ekonomi UniversitasNegeri Yogyakarta. 
6
 Kusnadi,  Pengantar Akuntansi Keuangan I,  (Malang : Salemba Empat, 2000) h. 2 

7
Harmono, Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard, (Jakarata: PT bumi 

Aksara, 2009) h. 22 
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sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beliau melanjutkan bahwa gambaran 

laporan keuangan yaitu laporan laba keuangan yang menggambarkan fungsi bank 

islam sebagai investor, hak  dan kewajibannya dengan tidak memandang tujuan 

bank islam itu dari masalah investasinya apakah ekonomi atau sosial.
8
 

2. Unsur-unsur Laporan Keuangan  

 Laporan keuangan (Financial Statement) merupakan hasil akhir dari 

proses akuntansi. Laporan ini merupakan ringkasan transaksi selama periode 

tertentu. Laporan keuangan terdiri dari :
9
 

a. Neraca (balance sheet) yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi 

keuangan (aktiva, utang, dan modal) unit usaha pada saat terntentu.  

b. Laporan laba rugi (income Statement) yaitu laporan keuangan yang 

menunjukkan hasil usaha (penghasilan dan biaya), unit usaha selama 

periode tertentu.  

c. Laporan perubahan modal (statement of change owners equity) yaitu 

laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal unit usaha (modal 

awal, tambahan dan pengurangan modal, dan modal akhir) selama periode 

tertentu.  

d. Laporan laba ditahan (retained earning statement) laporan keuangan yang 

menunjukkan akumulasi sisa hasil usaha yang belum dibagikan kepada 

dividen selama periode tertentu.  

e. Laporan perubahan posisi keuangan (changes of finansial statement) 

laporan keuangan yang menunjukkan perbandingan aktiva, utang dan 

modal pada dua saat tertentu. 

f. Laporan sumber dan penggunaan dana (statement source and uses of 

funds) laporan keuangan yang menunjukkan sumber pembiayaan dan 

penggunaan keuangan unit usaha selama periode tertentu.  

                                                             
8
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005)  h. 235 

9
 Juhaya S. Pradja, Akuntansi keuangan syariah teori dan praktik,  (Bandung: Pustaka 

Setia,  2005) h. 55-56 
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g. Laporan arus kas (cash flow statement) laporan keuangan yang 

menunjukkan perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu.  

h. Catatan atas laporan keuangan (notes to financial statement) catatan 

penting yang mendasari pengukuran, pengakuan, metode pencatatan atas 

akun-akun pada laporan keuangan, misalnya kebijaksanaan akuntansi. 

i. Laporan post administrasi/komitmen dan kontigensi laporan keuangan yng 

menunjukkan pos-pos khusus usaha perbankan yang pada saat penyusunan 

laporan keuangan belum mempengaruhi posisi keungan (of balance sheet) 

misalnya pendapatan bunga dalam penyelesaian, kredit yang belum 

digunakan kredit yang dihapusbukukan dan lain-lain.  

3. Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan suatu 

perusahaan, hasil uasaha perusahaan dalam suatu periode dan arus dana (kas) 

perusahaan dalam periode tertentu.
10

 Bagi para analisis laporan keuangan 

merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi 

ekonomis suatu perusahaan, pada tahap pertama seorang analisis tidak akan 

mampu melakukan pengamatan langsung ke suatu perusahaan dan apabila di 

lakukan, ia pun tidak akan mengetahui banyak tentang situasi perusahaan. Oleh 

karena itu penting untuk mengetahui kondisi perusahaan adalah dengan laporan 

keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan para praktisi bank harus 

melakukan pencatatan dengan transparan yaitu dengan terbuka dan jujur.  

Hal ini sesuai dengan Firman  Allah swt; dalam QS. Al-Anfal/8 : 27 

ُسىَل َوتَُخىاْ أََمىَتُِكْم َوأَْوتُْم تَْعلَُمىنَ   يَأَيَُّها اْلَِّذْيَه َءاَمىُْىأ الَ تَُخى وُْىا هللاَ َوألرَّ

Terjemahnya: 

                                                             
10

 Sofyan Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada. 2006) h. 105 
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“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) jangan kamu menghianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu 

mengetahui.” 

(QS. Al-Anfal/8 : 27)
11

 

 

Penjelasan dari ayat diatas yaitu tentang menjaga amanat yang diberikan. 

dimana Allah dan rasulnya memerintahkan agar senantiasa menjaga amanah dan 

bertanggug jawab terhadap amanah yang diberikan. Untuk itu praktisi bank yang 

dipercayakan untuk menyusun laporan keuangan suatu bank, harus dilakukan 

dengan penuh tanggung jawab dan jujur.  laporan keuangan inilah yang menjadi 

bahan sarana informasi bagi analisis dalam proses pengambilan keputusan. 

Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan 

suatu bank yang melibatkan neraca dan laporan laba rugi. Neraca (balance sheet) 

suatu bank menggambarkan jumlah kekayaan (harta), kewajiban (hutang) dan 

modal dari bank tersebut pada saat tertentu. Tujuan penyusunan laporan keuangan 

suatu bank secara umum adalah sebagai berikut :
12

 

a. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan 

modal bank pada waktu tertentu; 

b. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan 

yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu; 

c. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban dan modal suatu bank; 

d. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu 

periode. 

                                                             
11

 Departemen Agaman  RI ,al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 

1784-1785), h. 264 
12

 op. cit Sofyan Harahap h. 62-63 
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C. Landasan Teori Kesehatan Bank Syariah 

Tingkat kesehatan suatu bank secara umum diartikan sebagai kemampuan 

suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan 

mampu memenuhi semua kewajibannya dengan  baik dan dengan cara-cara yang 

sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Di dalam peraturan perundang-

undangan No 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa bank wajib 

memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang mencerminkan kondisi 

keuangan dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam 

menetapkan strategi dan fokus pengawasan kepada bank. 

1. Pengertian dan Arti Penting Kesehatan Bank  

 Menurut Kasmir tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank 

untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu 

memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang 

berlaku.
13

 Secara sederhana bank dikatakan sehat jika bank mampu menjalankan 

fungsinya dengan baik, dimana bank mempunyai modal yang cukup dan dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik, mengelola dengan baik dan menjalankan 

fungsinya berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang 

cukup serta memelihara liquiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya 

setiap saat.  

Menurut Bank Of Settlement, bank dapat dikatakan sehat apabila bank 

tersebut dapat melaksanakan kontrol terhadap aspek modal, aktiva, rentabilitas, 

manajemen dan aspek liquiditasnya. Semakin meningkatnya kompleksitas dan 

                                                             
13

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) h.  

41 
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profil resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari 

operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penialain kondisi bank tersebut 

dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha 

diwaktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain sebagai 

sarana penetapan dan impkemetasi strategi pengawasan bank oleh bank Indonesia. 

2. Prinsip-Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 31/1/PBI/2011 dan Surat 

Edaran  Bank Indonesia (SE BI) No. 13/24/DPNP/2011 serta Surat Edaran  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat 

kesehatan bank umum dan unit usaha syariah , manajemen bank perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai 

tingkat kesehatan bank. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:
14

 

a. Berorientasi Resiko 

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada resiko-resiko bank dan 

dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal 

yang dapat meningkatkan resiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank 

pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Dengan demikian, bank 

diharapkan akan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan 

bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara 

efektif dan efisien.  

 

                                                             
14

 SE OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 diakses pada pukul 10.00  
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b. Proporsionalitas 

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat 

kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan 

kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian tingkat kesehatan 

bank dalam surat edaran ini merupakan standar minimum yang wajib 

digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun demikian, bank 

dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan 

karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan 

bank sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan baik.  

c. Materialitas dan Signifikansi 

Bank perlu memperthatikan materialitas dan siginifikansi faktor 

penilaian tingkat kesehatan bank yaitu Profil resiko, GCG, Rentabilitas dan 

permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-

masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan 

peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut 

didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang 

memadai mengenai resiko dan kinerja keuangan bank. 

d. Komprehensif dan Terstruktur  

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta 

difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara 

terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar resiko dan 

antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang 

wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok 
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dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend dan tingkat 

permasalahan. 

3. Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank  

 Adapun yang menjadi faktor penilaian terkait dengan tingkat kesehatan 

bank yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital 

(RGEC). Penilaian kesehatan bank dengan metode RGEC yang tertuang dalam 

peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 serta 

Surat Edaran No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum yaitu :
15

 

a. Penilaian faktor Profil Resiko (Risk Profile) 

Risk Profile merupakan penilaian terhadap resiko inheren dan 

kualitas penerapan manajemen resiko dalam aktivitas operasional bank. 

Pasal 7 ayat 1 pada POJK No 8 tahun 2014 menyebutkan penilaian 

terhadap faktor profil resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 

merupakan penilaian terhadap resiko inhern dan kualitas penerapan 

manajemen resiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 10 

(sepuluh) resiko, dimana sepuluh resiko ini termasuk dalam penilaian 

resiko inheren atau resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank baik 

yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi 

                                                             
15

 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 diakses pada tanggal 13  Desember 

Pukul 19.20 
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mempengaruhi posisi keuangan bank. Adapun sepuluh resiko yang 

dimaksud adalah sebagai berikut:
16

 

1. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah dan atau pihak 

lain dalam memebuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati.  

2. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dan 

kondisi pasar, termasuk resiko perubahan option.  

3. Resiko liquiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas, dan atau dari asset liquid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, 

tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.  

4. Resiko operasional adalah resiko kerugian yang diakibatkan oleh 

proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, 

kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian 

eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 

5. Resiko hukum adalah resiko ketidakpastian tindakan atau tuntutan dari 

pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak, hukum atau peraturan yang 

mendasari atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat 

sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai. 

                                                             
16

 Husain. Tingkat Kesehatan Bank: Analisis Perbandingan Pendekatan CAMELS dan 

RGEC pada bank Umum Syariah periode 2012-2014. Jurnal Ekonomi syariah Teori dan Terapan 

Vol. 3 No. 2 Februari 2016: 102-116.  
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6. Resiko strategi adalah resiko akibat ketidaktepatan bank dalam 

mengambil keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi 

serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.  

7. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunya tingkat kepercayaan 

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. 

8. Resiko kepatuhan adalah resiko yang timbul akibat bank tidak 

memenuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku.  

9. Resiko Imbas Hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil 

yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan 

tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang 

dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.  

10. Resiko investasi adalah resiko akibat ikut menanggung kerugian usaha 

nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit 

and loss sharing.  

b. Good Corporate Governance (GCG) 

Tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance 

(GCG) adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara para 

stakeholders demi tercapainya tujuan perusahaan.
17

 Tak dapat dipungkiri 

bahwa pemikiran mengenai GCG telah memiliki catatan sejarah yang 

panjang menurut para ahli khususnya ahli ekonomi dan ahli hukum. 

                                                             
17

Moh. Zarkasyi Wahyudin. Good Corporate Governance, Pada Badan Usaha 

Manufaktur, Perbankan dan jasa Keuangan Lainnya. (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 
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Sekalipun begitu penyebutan GCG sebagai sebuah  konsep yang baku dan 

mendapat respon yang luas belum berlangsung lama. 
18

 

c. Earning (rentabilitas) 

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap 

kinerja rentabilitas, sumber-seumber rentabilitas, kesinambungan 

(sustainability) rentabilitas dan manajemen rentabilitas. Analisis rasio 

rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi 

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.
19

 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, 

terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat 

dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat 

perkembangan perusahaan dalam rentan waktu tertentu 

Rentabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu dibandingkan 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Menurut Drs. 

Napa J. Awat, SU dan Drs. Muljadi Ps, MS menyatakan bahwa dalam 

analisi laporan keuangan, terdapat dua macam rentabilitas yang penting 

yakni rentabilitas aktiva dan rentabilitas modal sendiri. Adapun rentabilitas 

yang dimaksud adalah: 
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1. Rentabilitas Aktiva 

Rentabilitas aktiva menunjukkan kemampuan perusahaan dengan 

seluruh aktivanya, menghasilkan laba. Rentabilitas aktiva disebut juga 

Return On Asset (ROA), yaitu perbandingan laba sebelum dipotong 

bunga dan pajak dengan total asset atau total aktiva. Aktiva itu sendiri 

terdiri dari hutang (Debt) dan modal sendiri (Equity) yang digunakan 

untuk menghasilkan laba. ROA juga disebut sebagai alat pengukur yang 

efektif dari keseluruhan operasi perusahaan.  

2. Rentabilitas Modal Sendiri 

Menurut Prof. Dr. Bambang Riyanto “rentabilitas modal sendiri 

atau sering juga dinamakan rentabilitas usaha adalah perbandingan 

antara jumlah laba yang tersedia bagi pemiliki modal sendiri di satu 

pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut 

dilain pihak”.
20

 Rentabilitas modal sendiri sering disebut sebagai Return 

On Equity (ROE), yaitu kemampuan suatu perusahaan dengan modal 

sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Laba yang 

diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas modal sendiri adalah laba 

bersih setelah pajak. Jadi rentabilitas modal sendiri merupakan 

perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal 

sendiri di lain pihak. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank sehingga memungkinkan suatu bank 

dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 
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d. Capital (modal) 

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal 

yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan resiko. Kasmir menjelaskan CAR adalah rasio yang 

memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung 

resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang 

dibiayai dari dana modal sendiri bank baik dari sumber-sumber di luar 

bank seperti dana masyarakat pinjaman dan lain-lain
21

 

D. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank 

Peringkat komposit merupakan peringkat akhir hasil penilaian tingkat 

kesehatan bank. Mengacu pada pedoman Kodifikasi Penuliaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 9, 

bahwa peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis 

secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut:
22

 

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencermikan bahwa bank memiliki 

kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari 

pengelolaan usaha yang sangat baik 

2. Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan bahwa bank memiliki 

kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan 

usaha yang baik 
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3. Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan bahwa bank memiliki 

kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari 

pengelolaan yang cukup baik.  

4. Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan bahwa bank memiliki 

kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari 

pengelolaan usaha yang kurang baik 

5. Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan bahwa bank memiliki 

kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari 

pengelolaan usaha yang tidak baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


