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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi semakin pesat, kebutuhan akan komunikasi dan 

teknologi dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi 

informasi atau internet akan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, 

perusahaan, maupun pemerintah. Hadirnya internet menunjang efektifitas dan 

efisiensi kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam komunikasi, publikasi, 

serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. 

Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, 

penggunaan sebagai alat bantu, dan pengelolaan infromasi yang relevan, tepat 

waktu, akurat dan tepat. Menurut riset Asosiasi Penyelengara Jasa Indonesia 

Penggunaan Internet di Indonesia (APJII), penggunaan internet di Indonesia tahun 

2014 sebanyak 88,1 juta dan disesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesia 

sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 sebesar 252,4  juta 

penduduk (www.apjii.or.id). Dengan demikian hampir setengah penduduk 

Indonesia sudah mengakses internet dalam kehidupan sehari-hari. 

Perusahaan merupakan badan yang didirikan oleh perseorangan atau 

lembaga dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Menurut Undang-Undang 

No.10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana Bank 

bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

http://www.apjii.or.id/
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Berdasarkan fungsi dasarnya sebagai penghimpun dan penyalur atas dana, maka 

Bank akan selalu berkepentingan dengan pihak yang kelebihan dana dan juga 

pihak-pihak yang kekurangan dana, yang sering disebut dengan kreditur. 

Laporan keuangan menurut Anggraini (2014) merupakan ringkasan dari suatu 

proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama 

satu tahun buku yang bersangkutan. Analisis laporan kuangan sangat dibutuhkan 

untuk memahami informasi laporan keuangan tersebut yang dimana nantinya akan 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Masalah 

yang dihadapi saat ini adalah belum terciptanya sistem informasi yang 

memberikan informasi secara akurat mengenai kinerja dan tingkat kesehatan dari 

suatu Bank, karena dengan mengetahui tingkat kesehatan suatu bank pihak pihak 

terkait dapat mengetahui bagaimana tingkat perkembangan suatu bank untuk 

beberapa tahun kedepan dengan cara menganalisis rasio keuangan suatu bank. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)  No. 6/10/PBI/2004 tentang 

penilaian tingkat kesehatan suatu  bank dan penilaian kinerja Bank dapat 

menggunakan metode CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, 

and Sensitivity to Market Risk). Namun seiring perkembangan usaha dan 

kompleksitas usaha bank membuat penggunaan metode camels tidak memberikan 

suatu kesimpulan yang mengarah pada satu penilaian antar faktor  memberikan 

penilaian yang sifatnya berbeda. Untuk itu pada tanggal 25 Oktober 2011 Bank 

Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang penilaian kesehatan bank dengan 

menggunakan pendekatan rasio RGEC. 
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RGEC merupakan metode penilaian keuangan bank yang dirujuk pada 

peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan 

bank umum. Metode RGEC menggantikan tata cara penilaian bank sebelumnya 

yaitu metode CAMEL.  RGEC mengacu terhadap 4 faktor penilaian yaitu Risk 

Profil (Profil Resiko), Good Corporate Governance (GCG), Earnings 

(Rentabilitas), dan Capital (permodalan).   

Berdasarkan hasil penelitian Bayu Aji Permana (2013), metode CAMELS 

tidak memberikan satu kesimpulan yang mengarahkan ke satu penilaian. Metode 

RGEC lebih mementingkan kualitas manajemen yang nantinya akan mengangkat 

faktor pendapatan dan faktor pemodalan secara langsung dan tak langsung. 

Dengan penggunaan bantuan teknologi informasi sangatlah tepat untuk 

membantu memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan mengukur 

kinerja keuangan suatu perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis 

tertarik untuk mengusulkan judul: “Analisis Rasio dan Perancangan Sistem 

Informasi Untuk Mengukur Kinerja Perusahaan Menggunakan Metode RGEC 

( Studi Kasus : Bank Pembangunan Daerah )”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana melakukan perhitungan analisis rasio keuangan dengan 

menggunakan metode RGEC ? 
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2) Bagaiman merancang sistem informasi untuk memprediksi tingkat 

kesehatan pada bank BPD menggunakan metode RGEC ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1) Perhitungan hanya meliputi Risk Profil (Profil Resiko), Earnings 

(Rentabilitas), dan Capital (permodalan). 

2) Perhitungan GCG (Good Corporate Governance) tidak 

ditampilkan karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai GCG (Good Corporate Governance) bagi 

bank umum yang dilakukan secara self assessment oleh pihak bank 

yang bersangkutan. 

3) Sampel laporan keuangan diambil dari periode 2011-2015 untuk 11 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu : BPD Aceh,  BPD Jambi, 

BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, 

BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur, BPD Lampung,   

BPD Sumatera Barat, BPD Sumatera Selatan dan Bangka, dan 

BPD Sumatera Utara. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1) Mengetahui dan menganalisis perhitungan rasio keuangan 

perusahaan menggunakan metode RGEC pada Bank 

Pembangunan Daerah (BPD). 

2) Membuat sebuah sistem informasi perhitungan rasio keuangan 

menggunakan metode RGEC yang bertujuan untuk memprediksi 

tingkat kesehatan suatu perbankan 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi : 

1) Dapat menambah dan mengembangkan wawasan mengenai kinerja 

dan tingkat kesehatan suatu Bank Pembangunan Daerah serta 

menjadi bahan referensi dalam melakukan evaluasi kinerja 

perbankan. 

2) Adanya sistem informasi mengenai tingkat kesehatan suatu Bank 

Pembangunan Daerah secara akurat dan menjadi bahan 

pertimbangan bagi stakeholder khususnya para investor dalam 

pengambilan keputusan. 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang pengukuran kinerja perusahaan menggunakan metode 

RGEC, sepengetahuan penulis objek yang diteliti belum pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya.Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya : 
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1) Anggraini, (2014) , melakukan penelitian analisis laporan keuangan untuk 

mengukur kinerja keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera 

barat tahun 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat periode 2008-

2012 dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas tergolong 

baik. Dimana , jika dilihat dari rasio likuiditas, nilai quick ratio berkisar 

30,56% - 38,35%, nilai loans to assets ratio berkisar 69,03% - 75,76%, dan 

loan to deposit ratio berkisar 76,02% - 89,76%. Dilihat dari rasio 

solvabilitas, terlihat pada primary ratio bank berkisar 8,01% - 10,19%, 

capital ratio berkisar 11,22% - 13,88%, dan capital adequacy ratio berkisar 

9,60% - 11,92%. Dan dilihat dari rasio profitabilitas, nilai net profit 

margin berkisar 64,71% - 75,70%, return on equity capital berkisar 

17,78% - 27,03%, dan return on assets yang berkisar 1,91% - 2,44%. 

Dapat disimpulkan dari hasil analisis rasio keuangan, bahwa kinerja 

keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sudah sesuai 

dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia dan tergolong bank yang 

sehat. 

2) Wiagustini dan Dwinanda, (2015), melakukan penelitian analisis penilaian 

tingkat kesehatan bank pada PT BPD Bali menggunakan metode rgec 

tahun 2012-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank 

PembangunanDaerah Bali pada tahun 2012 dan 2013 secara keseluruhan 

berada pada peringkatkomposit satu dengan predikat sangat sehat serta 

masing-masing total nilai komposit sebesar95% dan 90%. 
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3) Artyka, (2015), melakukan penelitian penilaian kesehatan bank dengan 

menggunakan metode rgec pada PT. Bank Rakyat Indonesia periode 2011-

2013. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kesehatan bank sangat 

sehat, ditunjukan pada aspek Risk Profile yang mencakup NPL sebesar 

2.30% dan LDR 76.20%. Untuk aspek Earnings yang mencakup rasio 

ROA 4.93% dan NIM 9.48%. Aspek capital yang mencakup rasio CAR 

16.6%. Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia harus dipertahankan dengan 

cara menjaga tingkat kesehatan Bank. 

4) Putri dan Damayanthi, (2013), melakukan penelitian analisis perbedaan 

tingkat kesehatan Bank berdasarkan metode rgec pada perusahaan 

perbankan kecil dan besar. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara Bank besar dan Bank Kecil. 

5) Andri, (2015), melakukan penelitian Pengaruh Penilaian RGEC terhadap 

kinerja perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Hasil 

penelitian menunjukan rasio ROA berpengaruh signifikan terhadap 

kondisi financial distress sehingga rasio ROA dapat digunakan untuk 

memprediksi financial distress pada perusahaan perbankan devisa. 

 

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu: Objek penelitian 

saya adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebanyak 11 perusahaan dari 

tahun 2011-2015 yang telah menerbitkan laporan keuangannya yang diketahui 

pihak internal dan eksternal dengan menggunakan website 


