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1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sangat pesat hingga sekarang. Dengan adanya

teknologi kita dapat menjangkau segala informasi dari segala aspek secara tepat

dan cepat dari seluruh belahan dunia. Web atau website adalah salah satu contoh

aplikasi yang mengupayakan adanya pemindahan ruang informasi publik yang

diharapkan dapat menjadi media umum dengan berbagai kegunaan. Hampir

semua informasi (data, berita, hiburan, pelajaran, pengetahuan , social content,

dan lain lain) menggunakan media website. Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Kemkominfo), menyatakan Penggunaan internet di Asia Tenggara

mencapai 190 juta dan penguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 82

juta orang. Dengan capaian ini Indonesia berada pada peringkat ke-6 di Dunia,

dan pada peringkat ke 3 di Asia Tenggara.

Menurut Undang Undang No.10 tahun 1998,  Bank merupakan lembaga

perantara keuangan, dimana bank bertugas untuk menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan fungsi dasarnya sebagai

penghimpun dan penyalur atas dana, maka bank akan selalu berkepentingan

dengan pihak pihak yang kelebihan dana dan juga dengan pihak pihak yang

kekurangan dana, yang sering disebut dengan kreditur.

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,
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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.

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 Hanif (2015)  penelitian ini dapat membantu

masyarakat dalam menganalisis faktor utama yang membentuk kinerja pada

perbankan di Indonesia dengan berdasarkan pada rasio – rasio keuangan model

Risk Profil, Good Corporate Governance , Earnings, and Capital (RGEC). Hasil

penelitian Dewa (2013) menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat

kesehatan antara bank besar maupun bank kecil. Hasil penelitian Vanessa  (2015)

menunjukan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kesehatan antara bank BRI dan

mandiri dalam factor permodalan yang dinilai dari rasio CAR. Tidak terdapat

perbedaan tingkat kesehatan antara kedua bank dalam factor earnings dan

rentabilitas yang dinilai melalui rasio ROA.
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Isu kinerja perbankan Indonesia  menurut Jayanti (2015) menyatakan bahwa

Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki kredit macet  paling tinggi diantara

BUMN lainya,  pada tahun 2013 hingga mencapai Rp.25,1 Triliun. Pada tahun

2012 BRI memiliki kredit bermasalah mencapai Rp. 25,7. Tentu saja peningkatan

kredit macet tersebut akan mencerminkan penurunan kinerja suatu perbankan .

Penurunana kinerja perbankan dapat menurunkan tingkat kepercayaan

masyarakat. Karena bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya

mengandalkan kepercayaan masyarakat, sehingga tingkat kesehatan suatu bank

perlu diperhatikan. Sistem perbankan yang tidak sehat akan mengakibatkan lalu

lintas pembayaran yang dilakuakan oleh sistem perbankan tidak lancar dan tidak

efisien. Perlunya informasi tentang tingkat kesehatan berbankan berguna dalam

pengambilan keputusan masyarakat maupun calon investor. 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.

Tingginya angka penggunaan Internet di Asia Tenggara, khususnya Indonesia

dapat disimpulkan akan kemudahan dalam mengakses segala informasi melalui

internet. Pemaanfaat website dapat digunakan untuk menghitung rasio keuangan ,

yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan suatu bank. Dengan adanya

website pihak pihak terkait seperti masyarakat dan investor dapat mengakses

website untuk  mengetahui tingkat kesehatan suatu bank di manapun dan

kapanpun.
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Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian bertujuan untuk

menilai tingkat kesehatan suatu bank dengan judul “ Analisis dan Perancangan

Sistem Informasi Perhitungan Analisis Rasio Keuangan ( Study Kasus Pada

Bank Swasta Konvensional)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di ambil perumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana menganalisis perhitungan analisis rasio keuangan dengan

metode RGEC?

2. Bagaimana merancang sistem informasi untuk memprediksi tingkat

kesehatan pada bank konvensional menggunakan metode RGEC ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perhitungan 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. Sample laporan keuangan diambil dari periode 2011-2015 untuk 8 Bank

konvensional yaitu : Bank Artha Graha Internasional Tbk, Bank Bukopin

Tbk, Bank Bumi Arta Tbk, Bank Central Asia Tbk, Bank Mega Tbk,
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Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, Bank Sinarmas Tbk, dan Bank

Victoria International Tbk.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis perhitungan rasio keuangan menggunakan

metode RGEC pada bank swasta konvensional yang terdaftar pada BEI

2. Membuat sebuah sistem informasi perhitungan rasio keuangan

menggunakan metode RGEC yang bertujuan untuk memprediksi tingkat

kesehatan suatu perbankan.

1.5 Manfaat dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermaanfaat bagi :

1. Bagi IPTEK

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan

ilmu pengetahuan tentang rasio RGEC untuk menilai kesehatan

perusahaan perbankan.

2. Bagi Investor

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dan masukan dalam membuat keputusan investasi.

3. Bagi Pihak Bank

Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan menjadi bahan

referensi dalam melakukan evaluasi kinerja perbankan.
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4. Bagi Pembaca

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi refernsi bagi penelitian-

penelitian  selanjutnya mengenai perhitungan analisis rasio keuangan

untuk memprediksi kesehatan perusahan perbankan.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Perhitungan

Analisis Rasio Keuangan (Studi Kasus Pada Bank Konvensional ), Sepengetahuan

penulis, masalah yang dikemukakan penulis belum pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya. Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari

berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal pernyataan.

1. Ayu (2013) , melakukan penelitian tentang perbedaan perbedaan tingkat

kesehatan bank berdasarkan RGEC pada perusahaan Perbankan besar dan

kecil.

2. Mandasari (2015), melakukan penelitian tentang kinerja keuangan dengan

pendekatan Metode RGEC pada Bank BUMN periode 2012-2013.

3. Vanessa (2015),  melakukan penelitian tentang perbandingan tingkat

kesehatan bank berdasarkan Metode RGEC.

4. Putu (2015), melakukan penelitian tentang pengaruh komponen RGEC

pada perubahan harga saham perusahaan perbankan di Bursa Efek

Indonesia.

5. Andri (2015), melakuakan penelitian tentang pengaruh penilaian RGEC

terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di BEI  periode 2010-2014.
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah, penelitian ini

menggunakan bank konvensional, yaitu Bank Artha Graha Internasional Tbk,

Bank Bukopin Tbk, Bank Bumi Arta Tbk, Bank Central Asia Tbk, Bank Mega

Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Pembangunan Daerah Jawa

Barat dan Banten Tbk , Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, Bank Sinarmas

Tbk, dan Bank Victoria International Tbk pada periode 2011-2015. Selain itu hasil

dari penelitian ini adalah memberikan informasi berupa kesehatan bank yang telah

dijadikan sample menggunakan website dan pemanfaatan teknologi untuk

menyampaikan hasil perhitungan dan analisisnya.


