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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan  merupakan salah satu pilar ekonomi yang memiliki peran 

penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara terutama dalam  

menghadapi era pasar bebas dan  globalisasi, baik sebagai perantara antara sektor 

defisit dan surplus maupun sebagai agent of development. Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak (Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan). Bank memiliki fungsi 

yaitu untuk menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat, oleh 

karena itu bank harus memiliki kinerja yang baik yang dicapai dari semua 

aktivitas usahanya. Banyak negara di dunia  perekonomiannya rusak akibat tidak 

sehatnya sektor perbankan. Di negara-negara berkembang lembaga perbankan 

masih mendominasi sektor keuangannya.  

Bank mempunyai begitu banyak produk jasa yang ditawarkan. Jasa 

yang ditawarkan Perbankan ini dapat digunakan oleh perusahaan, baik itu 

perusahaan kecil,  perusahaan besar, badan pemerintahan maupun badan swasta, 

bahkan  perorangan, dimana mereka semua menyimpan dana-dananya di Bank. 

Bahkan  perbankan  mempunyai fungsi sebagai intermediasi dimana perbankan 

menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. 
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Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan optimal. 

Dengan terganggunya fungsi intermediasi tersebut, maka alokasi dan penyediaan 

dana dari perbankan untuk kegiatan investasi dan pembiayaan sektor-sektor yang 

produktif dalam perekonomian menjadi terbatas. Oleh sebab itu perbankan harus 

mempunyai kepercayaan dari nasabah sebagai faktor  utama dalam menjalankan 

bisnisnya. 

 Kepercayaan nasabah terhadap perbankan  harus selalu dipertahankan, 

jika tidak dipertahankan maka perbankan akan kehilangan nasabahnya sehingga 

keuangan di dalam perusahaan perbankan akan terganggu dan akan berdampak  

pada keseimbangan keuangan  di perusahaan. Sikap ketidak percayaan  nasabah 

kepada pihak perbankan ini cukup beralasan, dikarenakan nasabah khawatir akan  

kehilangan uang mereka yang disebabkan kebangkrutan pada perusahaan 

perbankan secara tiba-tiba di masa yang akan datang. 

(Almilia dan Herdiningtyas, 2005) menyatakan Beberapa penyebab kebangkrutan 

dan menurunnya kinerja bank, antara lain :  

a. Semakin meningkatnya kredit bermasalah (NPL).  

b. Banyak bank tidak mampu menutup kewajibannya terutama karena 

menurunnya nilai tukar rupiah. 

c. Pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). 

Maka untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang kurang baik, 

diperlukan suatu model analisis yang dapat memprediksi kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan pada perusahaan perbankan di masa yang akan datang. Financial 

distress terjadi sebelum kebangkrutan, model financial distress perlu untuk 
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dikembangkan supaya mengetahui kondisi financial distress perusahaan sejak 

dini, diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi 

yang mengarah pada kebangkrutan.  

Bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) 

akan lebih tertekan jika sudah mengarah ke arah kebangkrutan karena adanya 

biaya-biaya tambahan. Dalam upaya menekan biaya yang berkaitan dengan 

kebangkrutan, para regulator dan para manajer perusahaan berupaya bertindak 

cepat mencegah kebangkrutan atau menurunkan biaya kegagalan tersebut. Tingkat 

kesehatan bank dapat dinilai menggunakan beberapa indikator. Salah satu 

indikator utama yang sering dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan 

bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan dapat dihitung sejumlah 

rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. 

Analisis rasio keuangan memungkinkan pihak manajemen untuk 

mengidentifikasikan perubahan-perubahan pokok pada trend jumlah, dan 

hubungan serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis laporan keuangan dapat 

membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan 

yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan 

perusahaan di masa mendatang (Almilia dan Herdiningtyas, 2005) 

Salah satu alasan dilakukannya analisis adalah menilai perusahaan.  

Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas 

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pihak yang 

berkepentingan dengan penilaian kinerja pada sebuah perusahaan perbankan, 

diantaranya bagi para manajer, investor atau calon investor, pemerintah, 
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Masyarakat bisnis maupun lembaga-lembaga yang terkait.  Perbankan mempunyai 

fungsi yang strategis dalam memajukan perekonomian di suatu negara, maka dari 

itu Pemerintah sangat berkepentingan untuk melakukan penilaian kinerja suatu 

perbankan. Sedangkan masyarakat menginginkan agar badan usaha pada sektor 

perbankan itu sehat dan maju sehingga dapat dicapai efisiensi dana, berupa biaya 

yang murah dan efisien. 

Dengan kinerja perbankan yang baik maka akan menarik minat 

investor untuk melakukan investasi pada sektor perbankan karena investor melihat 

semakin sehat suatu bank maka manajemen bank tersebut bagus serta diharapkan 

bisa memberikan return yang memadai. Hal ini penting bagi investor sebelum 

melakukan investasi karena investor bagaimanapun juga akan berusaha mencari 

return yang tinggi . 

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 

tanggal 25 oktober 2011 perihal penerapan tingkat kesehatan Bank dengan 

menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating). Pendekatan risiko 

(Risk-based Bank Rating) ini mencakup penilaian terhadap faktor Profit Risiko 

(Risk Profile), GCG (Good Corporate Governance), Rentabilitas (earning) dan 

Permodalan (Capital) atau sering disebut RGEC. Dimana faktor-faktor ini dapat 

menilai atau menghasilkan peringkat komposit kesehatan Bank.   

Penelitian ini menggunakan analisis dengan faktor Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earning dan Capital. Pada faktor Risk Profile yang bisa 

diukur dengan rasio keuangan adalah Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas. 

Dimana Risiko Kredit diwakili oleh NPL dan Risiko Likuiditas diwakili oleh 
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LDR. Pada faktor Good Corporate Governance bisa diukur dengan cara melihat 

Nilai Good Corporate Governance berupa nilai komposit yang telah 

dipublikasikan oleh pihak perusahaan perbankan bersangkutan. Pada faktor 

Earning bisa diukur dengan menggunakan rasio keuangan ROA dan NIM . Pada 

faktor Capital bisa diukur dengan menggunakan rasio keuangan CAR.  

 Tahun 2014 ketika Indonesia berganti kepemimpinan terjadi gejolak 

ekonomi yaitu pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika, puncaknya awal 

agustus 2015 pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika mengalami kenaikan 

yang signifikan, sehingga masyarakat diliputi ketakutan akan terulangnya krisis 

moneter yang melanda Indonesia tahun 1998. Bank Indonesia, selaku Bank 

Sentral di Indonesia bertindak cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan 

seperti : mengurangi transaksi & membatasi penggunaan dollar Amerika agar 

rupiah tidak terus merosot nilainya. Pelemahan rupiah terhadap dollar diakibatkan 

oleh membaiknya perekonomian Amerika Serikat. Amerika Serikat telah berhasil 

keluar dari keterpurukan ekonomi yang dialaminya beberapa tahun lalu 

(www.metrotvnews.com, senin, 10 september 2015) 

Pelemahan rupiah  terhadap dollar sebenarnya sudah terjadi mulai 

tahun 2012 dimana pada tahun ini ekonomi Eropa memburuk dan harga minyak 

dunia mengalami kenaikan dan memicu bank sentral Amerika (Federal Reserve) 

menaikkan suku bunga bank di negaranya.  hal ini akan memberikan dampak pada 

kenaikan suku bunga bank di Indonesia sebagai efek domino dari kejadian ini.  

Tingginya suku bunga bank akan menghambat kredit dan memicu naiknya resiko 

kredit bermasalah (NPL) pada beberapa bank yang ada di Indonesia. Apabila 

http://www.metrotvnews.com/
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resiko kredit bermasalah (NPL) semakin tinggi otomatis profitabilitas (ROA) 

menurun dan bank yang mengalami kondisi seperti ini akan meningkatkan resiko 

financial distress bahkan kebangkrutan. Efek yang sangat berbahaya di luar 

penelitian ini adalah inflasi, apabila terjadi inflasi maka harga-harga barang di 

Indonesia akan naik dan akhirnya masyarakatlah yang dirugikan dengan hal ini.  

Surabaya pagi, mei 2013. Mengabarkan Bank Pembagunan Daerah 

Jawa Timur atau yang sering disebut dengan Bank Jatim terancam bangkrut hal 

ini dikarenakan kredit macet / NPL di bank ini diatas ketentuan Bank Indonesia. 

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang berpotensi tidak kembali atau 

bermasalah di seluruh cabang Bank Jatim mencapai Rp 235,7 miliar. Hal ini tentu 

saja mengkhawatirkan dikarenakan Bank Jatim adalah bank yang dimiliki oleh 

pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rasio NPL ( Non Performing Loan ) 

menunjukan hasil 15,48% indikator kredit Bank Jatim meninggi dari tahun 

sebelumnya, ketentuan BI mengharuskan NPL berada di bawah 5%. Selain sudah 

kebablasan dari angka maksimal 5% standar kesehatan sebuah bank, kredit 

bermasalah ini juga bisa berdampak Bank Jatim pailit atau bangkrut. 

Selain Bank Jatim, Bank Pemerintah Daerah yang terancam bangkrut 

adalah Bank Riau dan Kepulauan Riau (BRK). Selama ini BRK selalu 

ketergantungan dengan pemerintah daerah dimana dalam pengelolaan keuangan 

hanya mengandalkan sektor pemerintah dalam menerima tabungan atau pun giro 

dari pegawai negeri sipil (PNS) setempat. Selain itu perusahaan perbankan ini 

terus  diterpa berbagai persoalan dari kredit bermasalah yang semakin banyak, 

penetapan direksi yang tidak kunjung tuntas, hingga proyek pembangunan menara 
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yang diindikasi terjadi penggelembungan dana. Apabila masalah tersebut tidak 

segera diatasi tidak menutup kemungkinan Bank Riau dan Kepri (BRK) akan 

bangkrut dikarenakan kota/kabupaten menarik dananya dan menyimpannya di 

bank lain yang lebih menjanjikan dan sehat ( antaranews.25 April 2013). 

Bank Pemerintah Daerah (BPD) merupakan bank yang sebagian atau 

seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah dan Daerah Provinsi. Bank 

Pemerintah Daerah (BPD) memegang peranan penting terhadap pengembangan 

perekonomian daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah 

melalui berbagai produk perbankan yang dikeluarkannya. Karena adanya fungsi 

yang khusus dijalankan oleh BPD, maka kinerja manajemen tidak hanya akan 

menjadi perhatian masyarakat, namun juga oleh pemerintah provinsi dan daerah 

yang menanamkan modal daerahnya di bank ini. Kinerja manajemen yang 

diharapkan akan terlihat pada kemampuan BPD dalam menghimpun dan 

mengelola dana masyarakat untuk kemudian memberikan nilai tambah bagi 

daerah tersebut.  

Berdasarkan latar belakang, informasi dan uraian di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  “ ANALISIS MODEL RGEC 

DALAM MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PADA BANK 

PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 
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Apakah model RGEC (Risk,  Good Corporate Governance, Earnings 

& Capital) dapat digunakan untuk memprediksi  financial distress Bank 

Pemerintah Daerah periode 2011-2014 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis kemampuan Model RGEC (Risk, Good Corporate 

Governance, Earnings & Capital)  dalam memprediksi financial distress Bank 

Pemerintah Daerah periode 2011-2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Bank 

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan di 

dalam peningkatan kualitas pelayanan pada nasabah dan kinerja keuangan 

masa depan.  

2. Bagi Calon Nasabah 

Sebagai informasi tentang kinerja perusahaan perbankan yang nantinya 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan untuk menyimpan dananya. 

3. Bagi Investor  

Sebagai informasi kinerja perusahaan perbankan yang nantinya dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

untuk berinvestasi. 
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4. Bagi Penelitian Yang Akan Datang 

Diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi penelitian selanjutnya. 

Dengan mengacu dan memenuhi saran penelitian terdahulu dan 

pembanding untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan perbedaan-

perbedaan baik variabel-variabel yang ada, sampel, masa penelitian, dan 

sebagainya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan hal-hal yang mengawali penelitian yang terdiri dari: 

latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Menjabarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang 

sedang diteliti dan teori-teori yang mendukung penyusunan metode 

penelitian yang terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori,  

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi penelitian dan pengukuran variabel, 

teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data dan teknik 

analisis data.  
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BAB IV :  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Berisi tentang gambaran subyek penelitian yang menerangkan 

populasi dan penelitian serta aspek-aspek dari sampel yang 

dianalisis, kemudian terdapat analisis data yang menjelaskan hasil 

dari penelitian. Isi yang terakhir memuat pembahasan dari hasil 

analisis data yang dilakukan. 

BAB V :  PENUTUP 

Berisi kesimpulan penelitian dimana terdiri dari jawaban dari 

rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, kemudian berisi 

tentang keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian 

selanjutnya, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan dalam 

penelitian berikutnya dengan memperhatikan keterbatasan 

penelitian yang dilakukan.  
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