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ABSTRAK  

Alfiani, Weni. 210214281. 2018. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode 

RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) pada 

Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2017. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Moh.Mukhlas, M.Pd. 

 

Kata kunci: Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital 

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan 

keberadaanya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan 

perbankan. Kesehatan suatu bank penting untuk membentuk  kepercayaan dalam 

dunia perbankan serta untuk prinsip kehati-hatian. Metode yang digunakan untuk 

penilaian kesehatan tersebut adalah metode RGEC Yaitu Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earnings, dan Capital. Perbankan yang diteliti adalah 

perbankan syariah yakni pada Bank Syariah Mandiri, karena BSM merupakan bank 

milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah.  

Untuk itu, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1) bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri 

ditinjau dari segi Risk Profile pada tahun 2014 sampai 2017? (2) Bagaimana penilaian 

tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari Good Corporate Governance 

pada tahun 2014 sampai 2017? (3) Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank 

Syariah Mandiri ditinjau dari Earning pada tahun 2014 sampai 2017? (4) Bagaimana 

penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari Capital pada tahun 

2014 sampai 2017?  

Jenis penelitian ini,adalah deskriptif kuantitatif, dengan rancangan penelitian 

non eksperimental (ex post facto). Data yang digunakan berasal dari laporan akhir 

tahun BSM tahun 2014-2017 yang dipublikasikan di OJK. Analisis data ini 

menggunakan metode RGEC.  

Berdasarkan hasil analisis data dari seluruh variabel yang digunakan dalam 

penilaian kesehatan diperoleh, (1) Risk Profile Bank Syariah Mandiri pada tahun 



 

 

2014 berada di peringkat 5 kriteria “tidak memadai”, pada tahun 2015 berada di 

peringkat 3 kriteria “cukup memadai”, pada tahun 2016 berada di peringkat 5 kriteria 

“cukup memadai” dan pada tahun 2016 berada di peringkat 2 kriteria “Memadai”. (2) 

Tingkat Good Covernanve Governance (GCG) pada Bank Syariah Mandiri pada 

tahun 2014 menempati peringkat  2 dengan kriteria “baik”. Dan pada tahun 2015, 

2016 dan 2017 berturut-turut menempati peringkat 1 dengan kriteria “sangat baik”. 

(3) Earnings Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 berada di peringkat 2 kriteria 

“memadai”, pada tahun 2015 berada di peringkat 2 kriteria “memadai”, pada tahun 

2016 berada di peringkat 2 kriteria “memadai” dan pada tahun 2016 berada di 

peringkat 2 kriteria “Memadai”. (4) Tingkat Capital (permodalan) pada Bank Syariah 

Mandiri tahun 2014 adalah sangat memadai, pada tahun 2015 adalah sangat memadai, 

pada tahun 2016 adalah “sangat memadai”, dan pada tahun 2017 adalah “sangat 

memadai”. 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Penelitian  

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan 

keberadaanya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga 

keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang 

sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.1 Di 

Indonesia bank sendiri terdiri dari dua jenis yaitu bank konvensional dan bank 

syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).2  

Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan 

hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan Hadith3. 

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan 

                                                             
1 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan perasuransian Syariah Indonesia 

(Jakarta: Prenada Media, 2004), 53.  
2 Burhanudin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

29.  
3Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), 61. 



 

 

pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip 

syariah secara menyeluruh (kaffa<h) dan konsisten (istiqa<mah).4 

Ide pendirian perbankan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai 

keputusan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan maupun pandangan dari 

para intelektual Islam di Indonesia. Muhammadiyah sebagai organisasi sosial 

kemasyarakatan  Islam yang banyak memusatkan perhatian pada kondisi 

sosial. Pendidikan dan ekonomi umat Islam pernah mengeluarkan seruan 

untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tahun 1969 Majelis Tarjih 

melakukan sidang tentang bunga bank di Sidoarjo, Jawa Timur, salah satu 

keputusan yang berkaitan dengan pendirian bank Islam di Indonesia yaitu para 

peserta Majelis Tarjih menyarankan pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya 

lembaga perbankan sesuai dengan kaidah Islam.5  

Upaya intensif pendirian bank Islam (disebut oleh peraturan 

perundang-undangan Indonesia sebagai “Bank Syariah”) di Indonesia dapat 

ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket 

Kebijakan Oktober (PAKTO) yang mengatur derregulasi industri perbankan 

di Indonesia.6  

                                                             
4Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

29. 
5Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan  Pemerintah Indonesia 

Terhadap Perbankan Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2005), 99. 
6 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: AlvaBet, Cet 2 2003),7.  



 

 

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 

adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terhambat bila 

dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di 

Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu 

unit bank syariah di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlahnya bertambah 

menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional 

yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Adapun 

jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sudah mencapai 86 unit.7  

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan 

MUI. Akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditanda tangani pada 

tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini 

terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 

3 November 1991 dalam acara silaturahmi presiden di Bogor, dapat dipenuhi 

dengan total komitmen modal investor awal sebesar Rp. 106.126.383.000. 

Dengan modal awal tersebut, tanggal 1 Mei 1993. Bank Muamalat Indonesia 

mulai beroperasi.8  

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan 

disetujuinya UU nomor 10 tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut 

diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat 

dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang 

                                                             
7 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), 24. 
8Sugeng Wibowo, Pengantar Ekonomi Islam (Ponorogo: UNMUH, Tt), 103.  



 

 

tersebut disambut antusias oleh masyarakat Perbankan. Jumlah bank mulai 

memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. 

Sebagian bank tersebut ingin menjajagi untuk membuka devisi atau cabang 

dalam institusinya.  

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan Bank milik pemerintah 

pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara 

struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti atau BSB, perusahaan di 

lingkup Bank Mandiri yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah 

secara penuh. Sebagai salah satu, bank yang dimiliki oleh bank Mandiri yang 

memiliki aset ratusan trilyun dan networking yang sangat luas, BSM memiliki 

keunggulan komparatif dibanding pendahulunya. Demikian juga 

perkembangan politik terakhir di Aceh menjadi Blessingh indisguiese bagi 

BSM. Hal ini karena BSM akan menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri 

di Aceh kepada BSM untuk dikelola secara syariah. Langkah besar ini jelas 

akan melambungkan aset BSM dari posisi akhir pada tahun 1999 sejumlah 

400 milyar menjadi diatas 2 hingga 3 trilyun. Perkembangan ini diikuti pula 

dengan peningkatan cabang BSM, yaitu dari 8 menjadi lebih dari 22.9 

Agar suatu bank dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan baik 

maka tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan perencanaan, 

                                                             
  9 Sugeng Wibowo, Pengantar…………..105.  



 

 

pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan.10 Proses aliran keuangan 

secara terus menerus dan mencatatnya dalam laporan keuangan yang terdiri 

dari neraca, perhitungan rugi-laba, laporan perubahan arus kas, dan laporan 

perubahan posisi keuangan.  

Pada tahun-tahun terakhir ini dunia perbankan syariah di Indonesia 

menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik dari jumlah pembukaan 

kantor baru, jenis usaha bank maupun volume kegiatan bank yang dilakukan. 

Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah akan mengembangkan sistem 

perbankan syariah dan memberikan pelayanan jasa yang beragam untuk 

meningkatkan minat masyarakat. Dengan adanya perkembangan sektor 

perbankan syariah yang sangat pesat serta eksistensi bank syariah yang saat 

ini popular, dan antusiasme masyarakat terhadap bank syariah semakin 

meningkat. Hal ini mendorong pihak perbankaan untuk lebih meningkatkan 

tingkat kesehatan perbankan menjadi lebih baik sehingga berbagai macam 

resiko bisa dihindari serta dapat mengidentifikasi permasalahan secara lebih 

dini.  

Dalam penulisan ini tahun yang digunakan adalah mulai dari tahun 

2014 sampai tahun 2017, karena pada tahun-tahun terakhir ini dunia 

perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat 

pesat dan mulai banyak dikenal oleh masyarakat. 

                                                             
10Khaerunisa Said, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel 

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2001-2010,” Skripsi (Makasar: Universitas Hasanuddin, 

2012), 4. 



 

 

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun 

memenuhi semua kewajibannya dengan baik serta menggunakan cara yang 

sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.11 Kesehatan suatu bank 

merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik, pengelola bank, dan 

masyarakat pengguna jasa bank.12  

Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan pada metode 

penilaian kesehatan bank. Pada 1999, Bank Indonesia menggunakan metode 

CAMEL yang merupakan singkatan dari Capital, Assets, Management, 

Earning, dan Liquidity. Setelah diterapkan selama beberapa waktu, metode 

tersebut dianggap kurang dapat menilai kemampuan bank terhadap risiko 

eksternal, maka pada 2004 Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 6/10/PBI/2004 mengubah metode yang digunakan untuk menilai 

kesehatan bank menjadi CAMELS. Metode tersebut menambahkan satu 

elemen lagi yaitu sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to market 

risk).13 

Setelah tujuh tahun peraturan mengenai CAMELS diberlakukan, Bank 

Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 menerapkan 

kebijakan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Bank 

                                                             
11 Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: 

Salemba Empat, 2006), 25. 
12Muhammad, Manajemen……..266. 
13 Bella Puspita Sugari, “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dan 

Konvensional Dengan Menggunakan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, 

Earnings, Dan Capital),” skripsi (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), 2 



 

 

Indonesia mengganti CAMELS rating system menjadi Risk Based Bank 

Rating yang lebih berorientasi pada risiko dan penerapan good corporate 

governance, namun tetap tidak mengacuhkan kedua faktor lainnya yaitu 

rentabilitas dan kecukupan modal yang secara efektif dilaksanakan sejak 

tanggak 1 Januari 2012. Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan 

peraturan tersebut adalah karena adanya perubahan kompleksitas usaha dan 

profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan 

pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional telah 

mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank.14 

Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan 

Risk Based Bank Rating atau lebih dikenal dengan RGEC yang terdiri dari 

profil risiko (risk profile), good corporate governance, rentabilitas (earning), 

dan permodalan (capital). Profil risiko menilai risiko inheren dan kualitas 

penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Terdapat 

delapan jenis risiko yang dinilai, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko 

likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, 

dan risiko reputasi. Faktor Good corporate governance menilai kualitas 

manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. Faktor rentabilitas menilai kemampuan bank dalam 

                                                             
        14 Ibid., 3 



 

 

menghasilkan laba dalam satu periode. Faktor permodalan merupakan 

evaluasi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.15 

Penilaian RGEC ini dimaksudkan untuk mengukur apakah manajemen 

bank telah melaksanakan sistem perbankan dengan asas-asas yang sehat yang 

mana rasio tertentu berperan penting dalam evaluasi kinerja suatu lembaga 

keuangan baik yang sehat maupun yang tidak sehat. Rasio keuangan tertentu 

berperan penting dalam evaluasi kinerja keuangan serta dapat digunakan 

untuk memprediksi kelangsungan usaha baik yang sehat maupun yang tidak 

sehat.  

Dalam penulisan ini yang dijadikan metode penilaian tingkat 

kesehatan bank adalah metode RGEC, karena metode RGEC merupakan 

metode yang terbaru dalam penilaian tingkat kesehatan bank.  

Pada prinsipnya tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan 

kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak 

manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara dan memperbaiki 

tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan 

manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk 

melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala terhadap tingkat 

kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Di 

pihak lain, Bank Indonesia mengevaluasi, menilai tingkat kesehatan bank, dan 

                                                             
       15 Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 



 

 

melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga 

stabilitas sistem keuangan.16  

Dalam kondisi tingkat kesehatan bank, bank memerlukan analisis 

terhadap laporan keuangan. Karena dalam penilaian tingkat kesehatan bank 

hal yang menjadi sumber utama penilaian adalah laporan keuangan. Penulis 

menganalisis per Triwulan (bulan Maret, Juni, September dan Desember). 

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.17 Salah satu tujuan 

laporan keuangan dibuat untuk mengetahui perkembangan bank secara 

periode (tahun ke tahun) dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. 

Dengan demikian, dari analisis laporan keuangan tersebut dapat diketahui 

bagaimana kondisi kinerja bank (sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang 

sehat dan tidak sehat) termasuk kelebihan dan kelemahan yang dimiliki.  

Agar bank syariah dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan ikut 

mendukung perekonomian nasional maka dibutuhkan pengelolaan yang baik 

agar kinerja keuangan bank tetap terjaga. Penilaian kinerja keuangan 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank.18 Kesehatan suatu bank 

tidak hanya menjadi kepentingan pemilik bank saja, tetapi kesehatan suatu 

bank juga menjadi kepentingan berbagai pihak, seperti pengelola, masyarakat, 

                                                             
16 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 
17 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 7. 
18Amalia Muslimawati, “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan 

Metode Camels Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2010–2013”, Skripsi (Semarang : 

Universitas Diponegoro, 2015), 3. 



 

 

investor maupun pengawas. Sehubungan dengan itu, Bank  Indonesia sebagai 

pengawas seluruh bank yang ada di Indonesia menetapkan kriteria tertentu 

untuk menilai kesehatan bank, termasuk Bank Syariah.19  

Dalam kajian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Bank Syariah 

Mandiri. Salah satu yang menjadi alasan penulis memilih bank syariah 

dibandingkan dengan bank konvensional yaitu karena industri perbankan 

syariah mengalami perkembangan yang sangat positif dan mulai populer di 

kalangan masyarakat. Namun, ada beberapa yang tidak bisa disamakan antara 

sistem syariah dengan konvensional, dikarenakan sistem syariah menerapkan 

profit sharing (bagi hasil). Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik 

pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. 

Pada saat ini, bank syariah sudah memiliki banyak cabang di mana-mana. 

Kesehatan suatu bank sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank 

karena baik buruknya suatu perbankan syariah dapat dikenali melalui kinerja 

yang tergambar dalam laporan keuangan serta bertujuan untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.  

Dari uraian di atas menarik untuk diteliti mengenai analisis tingkat 

kesehatan bank. Dari situlah peneliti  akan melakukan pengkajian yang 

diwujudkan dalam laporan skripsi yang berjudul “Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank dengan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

                                                             
19 Luhur Prasetyo, “Analisis Rentabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Kodifikasia, 

vol. 6, No. 1, (2012), 103. 



 

 

Governance, Earnings, Capital) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-

2017”.  

B. Pembatasan Masalah  

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 periode yaitu dari 

tahun 2014 sampai 2017.  

2. Subjek penelitian yang digunakan adalah Bank Syariah Mandiri.  

3. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio Risk Profile 

meliputi risiko kredit dan risiko likuiditas, Earnings, Good Corporate 

Governance, dan Capital.  

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari 

Risk Profile pada tahun 2014-2017? 

2. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari 

Good Corporate Governance pada tahun 2014-2017? 

3. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari 

Earnings pada tahun 2014-2017? 

4. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari 

Capital pada tahun 2014-2017? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari 

Risk Profile pada tahun 2014-2017.  



 

 

2. Mendeskripsikan tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari 

Good Corporate Governance pada tahun 2014-2017.  

3. Mendeskripsikan tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari 

Earnings pada tahun 2014-2017.  

4. Mendeskripsikan penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri 

ditinjau dari Capital pada tahun 2014-2017 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Secara Teoritis  

a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu membawa 

manfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya bidang keuangan 

dan untuk mata kuliah Manajemen Dana Bank Syariah. Penelitian ini 

diharapkan juga dapat dijadikan kontribusi atau sumbangan pemikiran 

bagi akademisi, khususnya bagi akademi hukum ekonomi Islam.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi manajemen Bank, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan kesehatan bank. Dengan 

perhitungan kuantitatif yang menjadi komponen RGEC yakni Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. 

Perhitungan melalui komponen tersebut diharapkan dapat membantu 

Bank Syariah Mandiri dalam menentukan kebijakan bank dalam 

meningkatkan kesehatan bank tersebut.  

b. Bagi Masyarakat  



 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi atau wawasan 

kepada masyarakat terkait dengan tingkat kesehatan bank pada Bank 

Syariah Mandiri untuk tahun 2014-2017.  

b. Bagi peneliti yang akan datang  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi atau wawasan 

kepada peneliti yang akan datang terkait tingkat kesehatan Bank 

Syariah Mandiri.  

 

F. Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini dilaporkan dalam V bab dengan urutan sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah 

dari penelitian yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam perumusan 

masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dalam 

tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah serta kegunaan dari 

penelitian itu sendiri baik secara teoritis maupun praktis serta sistematika 

penulisan yang menunjuk pada panduan penulisan skripsi.  

Bab II Kajian Teori. Pada bab ini dipaparkan teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yang berupa laporan keuangan, indikator 

penilaian kesehatan lembaga keuangan RGEC dari Bank.  

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti, yakni berisi jenis penelitian yang akan digunakan 



 

 

oleh peneliti, rancangan penelitian, sumber data penelitian, instrumen 

pengumpulan data, dan metode analisa data.  

Bab IV Pemaparan Data Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi 

pemaparan dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

di tempat penelitian, yaitu di Bank Syariah Mandiri.  

Bab V Penutup. Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran berdasarkan 

kesimpulan penelitian untuk mengkaji kebenaran hipotesis yang sudah ada 

yang kemudian perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan 

untuk kebijaksanaan perusahaan selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Perbankan Syariah  

a. Pengertian Bank Syariah  

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda 

dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah adalah 

tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi 

menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai 

dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah 

didasarkan pada al-Qur’an dan hadith. Semua produk dan jasa yang 

ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan hadith.20  

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak 

investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian bank 

syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan 

dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan 

imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang 

disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dana kepada 

pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan 

kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, 

                                                             
20Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 29. 



 

 

bentuk bagi hasil, dan atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah 

Islam.21  

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, 

adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. 

Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah 

lembaga keuangan atau perbankan yang operasional atau produknya 

dikembangkan berlandaskan pada al-Qur’an atau Hadith Nabi SAW. 

Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam 

lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 

disesuaiakan dengan prisip syariat Islam.22  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah 

adalah bank yang menjalankan aktivitas usahanya menggunakan 

landasan prinsip-prinsip syariah dan menggunakan sistem bagi hasil 

dalam aktivitas pembiayaan.  

b. Karakteristik Bank Syariah  

Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada 

asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan 

kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank 

                                                             
21Ibid., 32.  
22 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 2.   



 

 

syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan 

karakteristik, antara lain adalah berikut ini.   

 

1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;  

2) tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of 

money);  

3) konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;  

4) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;  

5) tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu darang; 

dan  

6) tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.23  

c. Peranan Bank Syariah  

Secara khusus, peranan bank syariah secara nyata dapat 

terwujud dalam aspek-aspek berikut ini.  

1) Menjadi perekat nasionalisme baru. Artinya, bank syariah dapat 

menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi 

kerakyatan.  

2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. 

Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi 

ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme 

operasi yang transparan.  

                                                             
23 Ibid.,5. 



 

 

3) Memberikan return yang lebih baik. Artinya, investasi di bank 

syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return 

(keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, 

bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik 

dibandingkan dengan bank konvensional.  

4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank 

syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana 

masyarakat.  

5) Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan 

hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat 

mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).  

6) Peningkatan efiesiensi mobilisasi dana.24  

d. Fungsi Bank Syariah 

1) Penghimpunan dana masyarakat 

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad 

al-Wa<diah, dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan 

akad al- mudha<rabah.  

2) Penyaluran dana kepada masyarakat 

                                                             
24Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan UPP 

AMPYKPN, 2005), 17.   



 

 

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana 

kepada masyarakat dana kepada masyarakat yang membutuhkan 

(user of fund). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari 

bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan 

persyaratan yang berlaku.  

3) Pelayanan jasa bank 

Bank syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan 

dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa 

perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan 

aktivitasnya.25  

Dai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah 

berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, 

kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan 

memberikan pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

2. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari 

suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan 

informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan bagi 

                                                             
25 Ismail, Perbankan Syariah , 42.  



 

 

pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban 

manajemen atas pengelolaan perusahaan.26  

Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang 

paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu 

perusahaan. Pada tahap pertama, seseorang analis tidak akan mampu 

melakukan pengamatan langsung ke suatu perusahaan. Seandainya 

dilakukan, ia pun tidak akan mengetahui banyak situasi suatu 

perusahaan. Oleh karena itu, yang paling penting adalah media laporan 

keuangan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana 

informasi (screen) bagi analis dalam proses pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, 

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

perusahaan dalam periode tertentu.27  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan adalah kondisi keuangan suatu bank yang melibatkan 

laporan neraca dan laporan laba rugi sebagai bahan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan.  

b. Tujuan Laporan Keuangan 

                                                             
26 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 38.  
27 Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2016), 105. 



 

 

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) paragraf 30, dinyatakan 

bahwa tujuan laporan keuangan syariah adalah berikut ini.28  

1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua 

transaksi dan kegiatan usaha.  

2) Informasi kepatuhan etentitas syariah terhadap prinsip syariah serta 

informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak 

sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan 

dan penggunaannya.  

3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung 

jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, 

menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.  

4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh 

penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi 

mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas 

syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, 

sedekah, dan wakaf.  

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa laporan keuangan 

bertujuan sebagai masukan yang sangat berarti bagi para pihak yang 

terlibat dalam menilai kinerja suatu perusahaan.  

c. Unsur Laporan Keuangan 

                                                             
28 Osmad  Muthaher, Akuntansi Pebankan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 27. 



 

 

Unsur-unsur laporan keuangan antara lain meliputi:29 

1) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan 

komersial: 

a) Laporan posisi keuangan.  

b) Laporan laba rugi.  

c) Laporan arus kas.  

d) Laporan perubahan ekuitas.  

2) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:  

a) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat.  

b) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.  

3) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan 

kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.  

d. Pihak-pihak yang Berkepentingan terhadap Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dibuat karena adanya pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak 

tersebut yaitu:30 

1) Investor 

Investor dan penasihat berkepentingan dengan risiko yang 

melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu 

                                                             
29 Ibid., 28-29. 
30 Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), 71.  



 

 

menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual 

invesrasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi 

yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perbankan 

syariah untuk membayar deviden.  

2) Pemberi dana qa<rdh 

Pemberi dana qa<rdh tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qa<rdh 

dapat dibayar pada saat jatuh tempo.  

3) Pemilik dana syirkah temporer 

Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan 

informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk 

mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang 

bersaing dan aman.  

4) Pemilik dana titipan 

Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan 

dapat diambil setiap saat.  

5) Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf.  

Mereka berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan 

penyaluran dana.  

6) Pengawas syariah 



 

 

Pengawas syariah berkepentingan dengan informasi tentang 

kepatuhan pengelola bank akan prinsip  syariah.  

7) Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka 

tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perbankan syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perbankan 

syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja.  

8) Pemasok dan mitra usaha lainnya 

Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi 

yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah 

yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.31  

9) Nasabah  

Para nasabah berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup Lembaga Keuangan Syariah, terutama jika 

mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan Lembaga 

Keuangan Syariah.  

10) Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya, 

                                                             
31 Ibid., 72. 



 

 

berkepentingan dengan alokasi sumber data, dan berkepentingan  

dengan aktivitas perbankan syariah. Mereka juga membutuhkan 

informasi untuk mengatur aktivitas Lembaga Keuangan Syariah, 

menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun 

statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.  

11) Masyarakat  

Lembaga Keuangan Syariah mempengaruhi aggota masyarakat 

dalam berbagai cara. Misalnya, Lembaga Keuangan Syariah dapat 

memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, 

termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan 

kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perbankan syariah serta rangkaian aktivitasnya.32  

3. Kesehatan Bank  

a. Pengertian Kesehatan Bank 

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu 

bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal 

dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik melalui cara-

cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.33 

                                                             
32 Ibid., 73. 
33 Budi Santoso, Bank dan Lembaga, 25. 



 

 

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu 

pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank.  

Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan 

menetapkan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah (sementara 

menunggu KPMM dan ATMR khusus bank syariah yang saat ini 

masih dalam proses) yang mengacu pada ketentuan sebagaimana 

diberlakukan pada bank konvensional.34  

4. Penilaian Kesehatan Bank dengan Metode RGEC (Risk Profie, Good 

Corporate Governance, Earning, dan Capital) 

a. Prinsip Umum Penilaian 

Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum 

berikut ini sebagai landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.35 

1) Berorientasi Risiko 

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko 

Bank dana dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara 

keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor 

internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau 

mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan dimasa 

yang akan datang. Dengan demikian, Bank diharapkan mampu 

mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Bank serta 

                                                             
34 Muhamad, Manajemen Dana, 266. 
35 Surat Edaran B I  No 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 



 

 

mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara 

efektif dan efisien. 

a) Proposionalitas  

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 Bank Indonesia 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 

lebih baik. 

b) Materialitas dan Signifikansi 

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi 

faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu Profil Risiko, 

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 Risiko dan kinerja 

Keuangan Bank. 

c) 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 Risiko dan antar faktor 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta perusahaan  anak yang 

wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-

fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan 

tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh 

Bank. 

b. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC  

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank 

yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan 

prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan Risk-Based Bank 

Rating. Bank wajib memelihara dan atau meningkatkantingkat 

kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan 

manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam rangka 

melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, Direksi 

dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan 

memantau tingkat kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah 



 

 

yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat 

kesehatan bank.36 

Penilaian tingkat kesehatan bank ini juga dikenal dengan 

metode RGEC. Cakupan penilaian yang digunakan dalam metode ini 

adalah penilaian terhadap faktor-faktor : Profil risiko (RiskProfile), 

Good Corporate Governance (GCG), Earnings (Rentabilitas), dan 

Capital (Permodalan). Penjelasan faktor penilaian dalam RGEC 

adalah sebagai berikut:37 

1) Risk Profile (Profil Risiko) 

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap 

risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam 

aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 

(delapan) jenis risiko yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko 

operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko 

kepatuhan, dan risiko reputasi.38 

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian 

potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat 

diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan 

                                                             
36Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum. 
37Melia Kusumawati, “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Berdasarkan 

Metode CAMELS dan RGEC Pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, “Jurnal Akuntansi Unesa, 

(2014),7. 
38Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), 270. 



 

 

permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi 

dapat dikelola dan dikendalikan.39 

Dalam penelitian ini peneliti mengukur faktor risk profile 

dengan menggunakan 2 indikator  yaitu faktor risiko kredit dan 

faktor risiko likuiditas: 

a) Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau 

pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko 

kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank 

seperti pengkreditan, investasi, pembiayaan, dan lain-lain.  

Rasio kredit dapat dihitung dengan menggunakan:  

NPF= 
Pembiayaan Bermasalah

Total Pembiayaan
 x 100% 

b) Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan 

arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat 

diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan 

bank.40  

Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan 

Financing to Deposit Ratio (FDR): 

FDR =
Total Pembiayaan

Dana Pihak Ketiga
 

                                                             
39Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 291. 
40Ibid., 292-294. 



 

 

2) GCG (Good Corporate Governance)  

Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah 

sistem yang digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan 

kegiatan bisnis perusahaan. Corporate governance juga dapat 

diartikan sebagai hubungan antara dewan komisaris, dewan 

direksi, stakeholders, dan pemegang saham perusahaan. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/2011 yang 

mewajibkan bank-bank di Indonesia memasukkan faktor Good 

Corporate Governance ke dalam salah satu penilaian tingkat 

kesehatan bank, maka perusahaan dirasa sangat perlu untuk 

memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas 

sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat 

penerapan tata kelola perusahaan yang sehat (Good Corporate 

Governance).41 

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah. Disitu disebutkan bahwa Good 

Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang 

menerapkan prinsip-prinsip:  

                                                             
41Khisti Minarrohmah, Fransisca Yaningwati dan Firdausi Nuzula, “Analisis Tingkat 

Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earnings, Capital), “Administrasi Bisnis, 1 (Desember 2014), 4. 



 

 

a) Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam 

proses pengambilan keputusan.  

b) Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya 

berjalan efektif.  

c) Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Profesional yaitu tanpa 

pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.  

d) kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi 

hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian.42 

Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban 

bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah 

dilkelola dengan baik, profesional, dan hati-hati dengan tetap 

berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan 

kepentingan stakeholders lainnya.43 

3) Earnings (Rentabilitas) 

Rasio rentabilitas sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

                                                             
42Usman, Aspek Hukum Perbankan, 245. 
43Ibid., 194. 



 

 

profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Laba yang 

diraih dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan kinerja 

sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan kata 

lain, rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas 

manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.44 

Rentabilitas yang meningkat menandakan efesiensi perusahaan 

dalam menghasilkan laba dan hal ini menandakan kondisi 

perbankan yang sehat. Kualitas laba menentukan kemampuan bank 

untuk memperoleh laba yang konsisten. Terutama dalam 

menentukan profitabilitas dan produktivitas bank, dan dapat 

menjelaskan pertumbuhan dan keberlanjutan dalam kapasitas laba 

masa depan.45 

Penilaian terhadap faktor earnings didasarkan pada rasio 

Return on Assets (ROA) yaitu perbandingan antara laba sebelum 

pajakterhadap rata-rata total aset (total aktiva) dan merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba.Return on 

Equity (ROE) yaitu perbandingan antara laba bersih terhadap total 

                                                             
44Kasmir, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 297. 
45I Made Paramartha dan Ni Putu Ayu Darmayanti, “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Dengan Metode Rgec Pada Pt. Bank Mandiri,” Manajemen, (2017), 959. 



 

 

modal dan BOPO yaitu (Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional).46 

4) Capital (Permodalan) 

Dalam rangka menjamin dan memelihara tingkat kesehatan 

perbankan syariah, bank yang menjalankan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah diwajibkan untuk memenuhi rasio 

kewajiban penyediaan modal minimum KPMM atau Capital 

Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 

Bank Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 

21 Tahun 2008 menegaskan, bahwa besarnya modal disetor 

mnimum untuk mendirikan bank syariah ditetapkan dalam 

peraturan Bank Indonesia.47 

Sebelumnya dengan Peraturan Bank Indonesia No. 

7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/7/PBI/2006, Bank 

Indonesia menetapkan Bank Umum Syariah dan UUS wajib 

menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang 

                                                             
46Jayanti Mandasari, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Metode RGEC Pada 

Bank BUMN Periode 2012-2013, “ Ilmu Administrasi Bisnis, 3 (2015), 368. 
47Usman, Aspek Hukum Perbankan , 150. 



 

 

Menurut Risiko (ATMR) dari kegiatan usaha berdasarkan pinsip 

syariah.48 

Bagi bank yang memiliki CAR dibawah 8% harus segera 

memperoleh perhatian dan penanganan yang cukup serius untuk 

segera diperbaiki. Penambahan CAR untuk mencapai seperti yang 

ditetapkan memerlukan waktu sehingga pemerintah pun 

memberikan waktu sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai 

waktu yang telah ditentukan, target CAR tidak tercapai, maka bank 

yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.49 

c. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank 

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 

berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap 

peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam melakukan 

analisis secara komprehensif, Bank juga perlu mempertimbangkan 

kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal 

yang signifikan. 

Penetapan peringkat komposit dikategorikan dalam 5 (lima) 

Peringkat Komposit yakni:  

                                                             
48Ibid., 150. 
49Santi Budi Utami, ”Perbandingan Analisis Camels Dan Rgec Dalam Menilai Tingkat 

Kesehatan Bank Pada Unit Usaha Syariah Milik Pemerintah (Studi Kasus: Pt Bank Negara Indonesia, 

Tbk Tahun 2012-2013)” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta: 2015), 19. 



 

 

1) Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang 

secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.  

2) Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang 

secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor 

eksternal lainnya.  

3) Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang 

secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.  

4) Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang 

secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.  

5) Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang 

secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.50 

                                                             
50Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum.  



 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang ditulis oleh Atik Maratul Badiyah (2014) dari Jurusan 

Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Muamalah STAIN Ponorogo dengan judul 

“Analisis Rasio CAMEL pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo 

Periode 2011-2013”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan  Adapun faktor 

permodalan (Capital) berpredikat sangat baik (peringkat 1), faktor manajemen 

dalam keadaan sangat baik (peringkat A), faktor rentabilitas (earning) rasio 

ROA dan BOPO berpredikat sangat baik (peringkat 1) dan faktor likuiditas 

(liquidity) rasio CR dan STM berpredikat sangat baik (peringkat 1).51 

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah metode, tempat dan 

periode yang digunakan.  

Penelitian yang ditulis oleh Nikmatul Khoiriyah (2016) dari Jurusan 

Mu’amalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 

dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Pada BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo Periode 2012-2015 Dengan Metode RGEC”. Dari 

penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat Risk Profile pada BMT Natijatul 

Umat Babadan Ponorogo periode 2012 adalah “Tidak Memadai”, dan pada 

periode 2013 “Tidak Memadai”, pada periode 2014 “Tidak Memadai”, dan 

pada periode 2015 “Memadai”. Tingkat Good Corporate Governance pada 

BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo yang dilakukan penilaian pada tahun 

                                                             
51 Atik Maratul Badiyah, “Analisis Rasio CAMEL pada BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo Periode 2011-2013,” Skripsi (Ponorogo: STAIN, 2014), 68-69. 



 

 

2016 adalah “Cukup Baik”. Tingkat Earnings pada BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo periode 2012 adalah “Sangat Memadai”, pada periode 

2013 adalah “Sangat Memadai”, pada periode 2014 adalah “Sangat 

Memadai”, pada periode 2015 adalah “Sangat Memadai”. Tingkat Capital 

pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo periode 2012 adalah “Sangat 

Memadai”, pada periode 2013 adalah “Sangat Memadai”, pada periode 2014 

adalah “Sangat Memadai”, pada periode 2015 adalah  “Sangat Memadai”.52 

Persamaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah sama-sama menggunakan 

metode RGEC, sedangkan lokasi dan periode yang digunakan berbeda.  

Penelitian yang ditulis oleh Koliptul Muhmaidah (2015) dari Program 

Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Analisis Kinerja  Keuangan Pada 

Koperasi Syariah Hasanah  di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

periode 2012-2014”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk 

menilai suatu kesehatan dari laporan keuangan Koperasi Syariah Hasanah 

dilihat dari aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan rasio efisiensi. Untuk 

aspek likuiditas menunjukkan hasil yang cukup baik, dan dari segi aspek 

rentabilitas menunjukkan hasil yang cukup baik pada ROA tahun 2012-2013 

namun mengalami penurunan rasio pada tahun 2014. Sedangkan aspek 

solvabilitas menunjukkan hasil yang cukup baik pada tahun 2012 dan 2014 

                                                             
52 Nikmatul Khoiriyah, “Analisis Tingkat Kesehatan Pada BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo Periode 2012-2015 Dengan Metode RGEC,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 

115. 



 

 

namun pada tahun 2013 menunjukkan hasil yang kurang baiik karena adanya 

peningkatan rasio. Pada aspek rasio efisiensi menunjukkan hasil yang sangat 

efisien, karena sesuai dengan standar yang telah ditentukan.53 Persamaan 

penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

metode RGEC. Perbedaannya adalah tempat dan periode yang digunakan 

untuk penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 Koliptul Muhmaidah, “Analisis Kinerja  Keuangan Pada Koperasi Syariah Hasanah  di 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo periode 2012-2014”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 

2015), 86. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif 

non eksperimental. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek apa adanya. Penelitian 

kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan 

data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang 

ingin diketahui. Penelitian non eksperimental, yaitu penelitian yang dilakukan 

secara tidak langsung dan lebih mengarah kepada pengumpulan data.54 Data 

yang dideskripsikan adalah  data-data laporan keuangan pada lembaga 

keuangan yang dipublikasikan untuk menentukan kategori kesehatan pada 

lembaga keuangan tersebut.   

B. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian  

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek 

yang berpengaruh  terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Penilaian 

terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif 

dan/atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgment yang 

                                                             
54Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

37.  



 

 

didasarkan atas materialitas dari faktor-faktor penilaian, serta pengaruh dari 

faktor lain seperti  kondisi industri perbankan dan perekonomian.55 

Peraturan tentang penilaian kesehatan bank terdapat dalam Peraturan Bank 

Indonesia NO.13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober  

2011 yang menjadi indikator adalah RGEC yang terdiri dari Risk atau risiko 

(R), Good Corporate Governance (GCG), Earning (E), dan Capital (C). 

RGEC sebagai indikator yang terdiri dari:  

1. Risk Profil  

a. Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. 

a. Risiko Likuiditas  

Risiko kekurangan likuiditas terjadi karena adanya rush penarikan 

dana secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank.  

2. Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu proses dan struktur 

yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan 

akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham 

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholders lain. 

                                                             
55Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2016), 10. 



 

 

3. Earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. 

Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA, ROE, NIM, dan BOPO.  

4. Capital atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio kecukupan 

modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian 

sesuai profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang 

sangat kuat sesuai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat 

sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah Objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.56 

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. Sampel 

dalam penelitian ini adalah Laporan Tahunan dan Laporan Tata Kelola 

Publikasi Bank Syariah Mandiri tahun 2014 sampai 2016.   

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder yaitu data yang berasal dari bukan sumbernya langsung dan 

melalui perantara.  

                                                             
56 Andreas Tunena, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode 

CAMEL, Jurnal EMBA, 3 (Sept., 2015),  1352.   



 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan 

keuangan Bank Syariah Mandiri. Data laporan keuangan diambil dalam 

website OJK dan website resmi http://www.banksyariahmandiri.co.id dan 

http://www.bi.go.id. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang mana alat pengumpul 

datanya merupakan form pencatatan dokumen. Sumber datanya berupa 

catatan atau dokumen yang tersedia dalam laporan keuangan tahunan Bank 

Syariah Mandiri yang diambil dalam website OJK dan website resmi 

http://www.banksyariahmandiri.co.id dan http://www.bi.go.id yang telah 

dipublikasikan. 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, 

dan Capital).  

1. Rasio Risk Profile (Profil Risiko) 

b. Risiko Kredit 

NPF= 
Pembiayaan Bermasalah

Total Pembiayaan
 x 100% 

Tabel 3.1 

        Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat 

Komponen Risiko Kredit 

http://www.banksyariahmandiri.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.banksyariahmandiri.co.id/
http://www.bi.go.id/


 

 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Strong (sangat 

memadai) 

 0% < NPF < 2% 

2 Statisfactory 

(memadai) 

2% ≤ NPF < 5% 

3 Fair (cukup 

memadai) 

5% ≤ NPF < 8% 

4 Marginal 

(kurang 

memadai) 

8% < NPF ≤ 12% 

5 Unsatisfactory 

(tidak 

memadai) 

NPF  ≥12% 

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.57 

c. Risiko Likuiditas 

FDR= 
Total Pembiayaan

DPK
 x 100% 

Tabel 3.2 

                   Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat 

Komponen Risiko Likuiditas 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Strong 50% < FDR ≤ 75% 

2 Statisfactory 75% <FDR ≤ 85% 

3 Fair 85% <FDR ≤ 100% 

4 Marginal 100% <FDR ≤ 120% 

5 Unsatisfactory FDR > 120% 

 Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.58 

a. Rasio Good Corporate Governance 

              Tabel 3.3 

                                                             
57Lampiran 6 SE BI No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum. 
58Lampiran 6 SE BI No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum. 



 

 

                   Matriks Kriteria Penetapan Peringkat 

                Komposit GCG 

Peringkat  Keterangan  Kriteria  

1  Sangat baik Memiliki Nilai 

Komposit< 1,5 

2  Baik Memiliki Nilai 

Komposit 

1,5≤ NK <2,5 

3  Cukup baik Memiliki Nilai 

Komposit 

 2,5≤ NK <3,5 

4  Kurang baik Memiliki Nilai 

Komposit 

 3,5≤ NK <4,5 

5  Tidak baik Memiliki Nilai 

Komposit 

 4,5≤ NK <5 

  Sumber: SE BI No. 12/13/DPbS/2010.59 

b. Rasio Earnings (Rentabilitas) 

1) Return On Aset (ROA) 

ROA=
Laba Sebelum Pajak

Rata-Rata Total Aset
 x 100% 

                        Tabel 3.4 

                          Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat 

                       Komponen Rentabilitas (ROA) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Perolehan laba sangat tinggi 

(rasio ROA diatas 1,5%) 

2 Memadai Perolehan laba tinggi (rasio 

ROA berkisar antara 1,25% 

sampai dengan 1,5%) 

                                                             
59 Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010, Perihal Pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 



 

 

3 Cukup 

Memadai 

Perolehan laba cukup tinggi 

(rasio ROA berkisar antara 

0,5% sampai dengan 1,25%) 

4 Kurang 

Memadai 

Perolehan laba rendah 

(ROA mengarah negatif, 

rassio berkisar 0% sampai 

dengan 0,5%) 

5 Tidak 

Memadai 

Bank mengalami kerugian 

yang besar (ROA negatif, 

rasio dibawah 0%) 

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.60 

2) Return On Equity (ROE) 

ROE=
Laba Bersih

Ekuitas
 x 100% 

                          Tabel 3.5 

                         Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat 

                      Komponen Rentabilitas (ROE) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Perolehan laba sangat tinggi 

(rasio diatas 20%) 

2 Memadai Perolehan laba tinggi (rasio 

ROE berkisar antara 

12,51% sampai dengan 

20%) 

3 Cukup 

Memadai 

Perolehan laba cukup tinggi 

(rasio ROE berkisar antara 

5,01% sampai dengan 

12,5%) 
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Umum. 



 

 

4 Kurang 

Memadai 

Perolehan laba rendah  

(ROE mengarah negatif, 

rasio berkisar 0% sampai 

dengan 5%) 

5 Tidak 

Memadai 

Bank mengalami kerugian 

yang besar (ROE negatif, 

rasio dibawah 0%) 

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.61 

 

 

 

 

3) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) 

BOPO=
Beban Operasional

Pendapatan Operasional
 x 100% 

                       Tabel 3.6 

                         Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat 

                        Komponen Rentabilitas (BOPO) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Tingkat efisiensi sangat baik 

(rasio BOPO berkisar antara 

83% sampai dengan 88%) 

2 Memadai Tingkat efisiensi baik (rasio 

BOPO berkisar antara 89% 

sampai dengan 93%) 

3 Cukup 

Memadai 

Tingkat efisiensi cukup baik 

(rasio BOPO berkisar antara 

94% sampai dengan 96%) 

                                                             
61Lampiran 6 SE BI No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum. 



 

 

4 Kurang 

Memadai 

Tingkat efisiensi buruk 

(rasio BOPO berkisar antara 

97% sampai dengan 100%) 

5 Tidak 

Memadai 

Tingkat efisiensi sangat 

buruk (rasio diatas 100%) 

 Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.62 

c. Rasio Capital (Permodalan) 

CAR=
Modal

ATMR
 x 100% 

           

 

 

 

 

 

       Tabel 3.7 

                  Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat 

               Komponen Permodalan 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Rasio KPMM lebih tinggi 

sangat signifikan dengan 

rasio KPMM yang 

ditetapkan dalam ketentuan 

(KPMM ≥12%) 

2 Memadai Rasio KPMM lebih tinggi 

cukup signifikan dengan 

rasio KPMM yang 

ditetapkan dalam ketentuan 

(9% ≤ KPMM ≤12%) 
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3 Cukup 

Memadai 

Rasio KPMM lebih tinggi 

secara marjinal dengan rasio 

KPMM yang ditetapkan 

dalam ketentuan (8% ≤ 

KPMM ˂ 9%) 

4 Kurang 

Memadai 

Rasio KPMM di bawah 

ketentuan yang berlaku 

(6%˂KPMM ˂8%) 

5 Tidak 

Memadai 

Rasio KPMM dibawah 

ketentuan yang berlaku dan 

bank cenderung menjadi 

tidak solvable (KPMM ≤ 

6%) 

  Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.63 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Deskripsi Data Umum 

a. Sejarah Bank Syariah Mandiri  

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan 

hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-

1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 

1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung 

politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang 

sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak 

terkecuali dalam dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry 

perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional 

mengalami krisis luar biasa.64  

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) 

yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank 

Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. 

BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya 

merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.  

                                                             
64https://www.syariahmandiri.co.id>sejarah diakses pada 14 Maret 2018 pukul 15.30.  



 

 

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan 

(merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank 

Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank 

Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan 

tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.  

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri 

melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan 

Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk 

mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan 

Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 

1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi 

syariah (dual banking system).  

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa 

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk 

melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional 

menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan 

Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga 

kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank 

yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank 

Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, 

SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB 



 

 

menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank 

Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 

Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur 

Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui 

perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul 

pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri 

secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H 

atau tanggal 1 November 1999.65  

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, dan tumbuh sebagai 

bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai 

rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara 

idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu 

keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan 

Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju 

Indonesia yang lebih baik.66   

b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 

1) Visi 

a) Untuk Nasabah 

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, 

menenteramkan, dan memakmurkan.  

                                                             
65Ibid.,  
66Ibid.,  



 

 

b) Untuk Pegawai  

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk 

beramanah sekaligus berkarir profesional.  

c) Untuk Investor  

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang 

terus memberikan value berkesinambungan.67  

2) Misi  

a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata 

industri yang berkesinambungan.  

b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi 

yang melampaui harapan nasabah.  

c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen ritel.  

d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.  

e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja 

yang sehat.  

f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkung.68  

d) Produk Perbankan Syariah 

c. Produk Bank Syariah Mandiri 

                                                             
67Ibid.,  
68www.banksyariahmandiri.co.id/profil-bank-syariah-mandiri diakses pada 14 Maret 2018 

pukul 15.30.  

http://www.banksyariahmandiri.co.id/profil-bank-syariah-mandiri


 

 

1) Tabungan BSM 

Merupakan tabungan harian yang menggunakan mata uang 

rupiah. Rekening ini berdasarkan sistem akad mudha<rabah 

muthla<qah. Nasabah bisa memilih dengan fitur ATM atau tanpa 

ATM. Baik perorangan maupun non perorangan (lembaga, 

organisasi, perkumpulan) diperbolehkan buku rekening ini.  

2) Tabungan BSM Simpatik  

Produk BSM yang ini hampir sama dengan Tabungan BSM di 

atas. Bedanya Tabungan BSM Simpatik menggunakan sistem 

wa<diah dan hanya ditujukan perorangan saja.  

3) Tabunganku BSM 

Tabunganku merupakan program pemerintah untuk 

meningkatkan gemar menabung pada masyarakat. Tabunganku ada 

di seluruh bank di Indonesia, termasuk juga di Mandiri. Baik 

Mandiri Konvensional maupun syariah memilikinya.  

4) Tabungan Berencana BSM  

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil 

berjenjang serta kepastian percapaian target dana yang telah 

ditetapkan.  

5) Tabungan Investasi Cendekia BSM  

Jenis produk BSM yang satu ini menggunakan dasar prinsip 

mudha<rabah muthla<qah. Rekening ini sangat cocok dipilih jika 



 

 

untuk keperluan pendidikan anak-anak. Merupakan tabungan 

berjangka dengan setoran bulanan tetap.  

6) Tabungan Kurban BSM  

BSM terkenal sebagai salah satu bank yang mempermudah 

nasabahnya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Untuk 

tabungan Kurban ini sesuai bagi yang merencanakan ibadah 

kurban dan aqiqah.  

7) Tabungan Pensiun BSM 

Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen 

yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. 

Akad dasarnya mudha<rabah muthla<qah.  

8) Tabungan Dolar BSM 

9) Pembiayaan Gria BSM  

10) Gadai Emas BSM 

11) Mudha<rabah BSM 

12) Musyarakah BSM 

13) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas.69 

e) Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri   

                                                             
69 Ibid.,  



 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri70 

2. Deskripsi Data Khusus  

Deskripsi data khusus pada Bank Syariah Mandiri meliputi laporan 

neraca, laporan laba rugi, laporan kualitas asset dan laporan perhitungan 

kewajiban modal minimum (KPMM) pada Bank Syariah Mandiri pada 

tahun 2015 sampai 2016.   

 

                                                             
70 www.banksyariahmandiri.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi diakses pada 14 Maret 

2018 pukul 15.30. 

http://www.banksyariahmandiri.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi


 

 

 

 

Tabel 4.1 

Ikhtisar Laporan Keuangan 

Pos-pos 

(Dalam 

Jutaan) 

Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Neraca 

-Total Aset 66,942,422 70,369,709 78,831,722 87,939,774 

-Total 
Pembiayaan 

(NPF) 

44,436,557 50,893,511 55,388,246 60,471,600 

-Ekuitas 4,936,978 5,613,739 6,392,437 7,314,241 

-DPK 6,887,390 62,112,879 69,949,861 77,903,143 

Laba Rugi 

-Pendapatan 
Operasional 

6,861,461 6,897,772 7,350,011 8,617,756 

-Beban 

Operasional 

5,448,021 6,537,450 6,917,794 8,610,038 

-Laba 
Sebelum 

Pajak 

127,136 374,126 434,704 487,065 

-Laba Bersih 109,793 289,576 325,414 365,166 

KAP (Kualitas Aset Produktif) 

-Pembiayaan 
Bermasalah 

(KL,D,M) 

6,701,853 3,089,882 3,226,854 1,852,986 

KPMM  

-Total Modal 5,662,091 6,187,390 6,942,002 7,844,125 

-Total 
ATMR 

37,746,024 40,923,163 49,555,918 49,350,184 

  Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri (Lampiran) 

 



 

 

B. Pembahasan  

Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan 

operasional perbankan perbankan secara normal maupun memenuhi semua 

kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan 

perbankan yang berlaku. Penilaian kesehatan bank meliputi faktor-faktor 

berikut ini:  

1. Faktor Risk Profile (Profil Risiko) 

a. Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau 

pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Rumus yang 

digunakan:  

NPF= 
Pembiayaan Bermasalah

Total Pembiayaan
 x 100% 

Tabel 4.2 

        Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat 

Komponen Risiko Kredit 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Strong (sangat 

memadai) 

 0% < NPF < 2% 

2 Statisfactory 

(memadai) 

2% ≤ NPF < 5% 

3 Fair (cukup 

memadai) 

5% ≤ NPF < 8% 

4 Marginal 

(kurang 

memadai) 

8% < NPF ≤ 12% 

5 Unsatisfactory NPF  ≥12% 



 

 

(tidak 

memadai) 

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011. 

      Tabel 4.3 

          Daftar Perhitungan Analisis Risiko Kredit 

 

Tahun Pembiayaan 

Bermasalah 

Total 

Pembiayaan 

Rasio 

(%) 

Kriteria 

2014 6,701,853 44,436,557 15% Tidak Memadai 

2015 3,089,882 50,893,511 6% Cukup Memadai 

2016 3,226,854 55,388,246 5,8% Cukup Memadai 

2017 1,852,986 60,471,600 3% Memadai 

  Sumber: Data yang diolah  (lampiran 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 13) 

Pada tahun 2014 prosentase penilaian risiko kredit dari Bank 

Syariah Mandiri adalah 15%, pada tahun 2015 prosentase penilaian 

risiko kredit Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan menjadi 6, %, 

pada tahun 2016 prosentase penilaian risiko kredit Bank Syariah 

Mandiri mengalami kenaikan menjadi 5,8%, dan pada tahun 2017 

prosentase penilaian risiko kredit Bank Syariah Mandiri mengalami 

kenaikan menjadi 3%. Dan kriteria yang diberikan pada penilaian 

risiko kredit adalah “fair” (cukup memadai), hal ini berarti proses 

penyediaan dana cukup baik, namun terdapat kelemahan minor pada 

satu bulan atau lebih tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. 



 

 

b. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rumusnya adalah: 

 

FDR= 
Total Pembiayaan

DPK
 x 100% 

              Tabel 4.4 

                        Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat 

Komponen Risiko Likuiditas 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Strong 50% < FDR ≤ 75% 

2 Statisfactory 75% <FDR ≤ 85% 

3 Fair 85% <FDR ≤ 100% 

4 Marginal 100% <FDR ≤ 120% 

5 Unsatisfactory FDR > 120% 

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011. 

            Tabel 4.5 

                 Daftar Perhitungan Analisis Risiko Likuiditas 

 

Tahun Total 

Pembiayaan 

DPK Rasio 

(%) 

Kriteria 

2014 44,436,557 6,887,390 645 unsatisfactory 

2015 50,893,511 62,112,879 81,9 Satisfactory 

2016 55,388,246 69,949,861 79,1 Satisfactory 

2017 60,471,600 77,903,143 77,6 Satisfactory 

 Sumber: Data yang diolah  (lampiran 1, 5, 9, dan 13) 



 

 

Pada tahun 2014 prosentase penilaian risiko likuiditas dari 

Bank Syariah Mandiri adalah 645%, pada tahun 2015 prosentase 

penilaian risiko likuiditas Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan 

menjadi 81,9%, pada tahun 2016 prosentase penilaian risiko likuiditas 

Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan menjadi 79,1%, dan pada 

tahun 2017 prosentase penilaian risiko likuiditas Bank Syariah 

Mandiri mengalami kenaikan menjadi 77,6%. Dan kriteria yang 

diberikan pada penilaian risiko likuiditas adalah “Unstatisfactory” 

(Tidak Memadai) dan “Satisfactory” (Memadai), hal ini berarti proses 

penyediaan dana baik, namun terdapat kelemahan minor pada satu 

bulan atau lebih tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. Dan bank 

mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi 

normal maupun pada skenario krisis. 

2. Faktor GCG (Good Corporate Governance) 

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu proses dan struktur 

yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan 

akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham 

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholders lain. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 

12/13/DPbS/2010 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.  Disitu disebutkan bahwa 



 

 

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan 

syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. 

Yaitu prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional 

(professional) dan kewajaran (fairness). Dalam upaya perbaikan dan 

peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, bank diwajibkan secara berkala 

melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara komprehensif 

terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. 

Untuk mendapatkan nilai komposit, bank menjumlahkan nilai dari 

seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, bank menetapkan 

predikat komposit sebagai berikut: 

         Tabel 4.6 

                   Matriks Kriteria Penetapan Peringkat 

                KompositGCG 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat baik Memiliki Nilai 

Komposit< 1,5  

2 Baik Memiliki Nilai 

Komposit 1,5≤ 

NK <2,5  

3 Cukup baik Memiliki Nilai 

Komposit 2,5≤ 

NK <3,5  

4 Kurang baik Memiliki Nilai 

Komposit 3,5≤ 

NK <4,5  

5 Tidak baik Memiliki Nilai 

Komposit 4,5≤ 



 

 

NK <5  

Sumber: SE BI No. 12/13/DPbS/2010. 

        Tabel 4.7 

                   Hasil Perhitungan Self Assessment Bank 

 

Tahun Peringkat Keterangan 

2014 2 Baik 

2015 1 Sangat Baik 

2016 1 Sangat Baik 

2017 1 Sangat Baik 
  Sumber: www.banksyariahmandiri.co.id (lampiran 14 s/d 17) 

 Good Corporate Governance, Bank Syariah Mandiri pada tahun 

2014 menempati peringkat 2 dengan kriteria “baik”, pada tahun 2015, 

2016 dan 2017 menempati peringkat 1 dengan kriteria “sangat baik” 

berdasarkan hasil self assessment pada Bank Syariah Mandiri yang 

diperoleh dari laporan tata kelola perusahaan. Hal ini membuktikan 

bahwa pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 bank Bank Syariah 

Mandiri melakukan manajemen yang baik dan mengikuti prinsip-prinsip 

GCG sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bank 

Indonesia. Dan apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip 

Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut 

kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh 

manajemen Bank Syariah Mandiri. 

3. Faktor Earnings (Rentabilitas) 

a. Return On Aset (ROA) 

http://www.banksyariahmandiri.co.id/


 

 

Return on Assets (ROA) yaitu perbandingan antara laba 

sebelum pajakterhadap rata-rata total aset (total aktiva) dan merupakan 

rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba. 

Rumusnya adalah:  

ROA=
Laba Sebelum Pajak

Rata-Rata Total Aset
 x 100% 

                  Tabel 4.8 

                          Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat 

                         Komponen Rentabilitas (ROA) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Perolehan laba sangat tinggi 

(rasio ROA diatas 1,5%) 

2 Memadai Perolehan laba tinggi (rasio 

ROA berkisar antara 1,25% 

sampai dengan 1,5%) 

3 Cukup 

Memadai 

Perolehan laba cukup tinggi 

(rasio ROA berkisar antara 

0,5% sampai dengan 1,25%) 

4 Kurang 

Memadai 

Perolehan laba rendah 

(ROA mengarah negatif, 

rassio berkisar 0% sampai 

dengan 0,5%) 

5 Tidak 

Memadai 

Bank mengalami kerugian 

yang besar (ROA negatif, 

rasio dibawah 0%) 

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011. 

            Tabel 4.9 

                 Daftar Perhitungan Analisis Return On Aset (ROA) 

 

Tahun Laba 

Sebelum 

Pajak 

Total Aset Rasio 

(%) 

Kriteria 



 

 

2014 127,136 66,942,422 1,8 Sangat Memadai 

2015 374,126 70,369,709 5,3 Sangat Memadai 

2016 434,704 78,831,722 5,5 Sangat Memadai 

2017 487,065 87,939,774 5,5 Sangat Memadai 

 Sumber: Data yang diolah (lampiran 1, 2, 5, 6, 10 dan 13) 

Pada tahun 2014 Bank Syariah Mandiri menghasilkan ROA 

sebesar 1,8%, pada tahun 2015 Bank Syariah Mandiri menghasilkan 

ROA sebesar 5,3%, pada tahun 2016 Bank Syariah Mandiri 

menghasilkan ROA sebesar 5,5%, dan pada tahun 2017 Bank Syariah 

Mandiri menghasilkan ROA sebesar 5,5%. Secara keseluruhan ROA 

dari Bank Syariah Mandiri mendapatkan kriteria “sangat memadai” 

dikarenakan perolehan labanya dibawah 1,5%. Hal ini berarti bahwa 

bank mendapat perolehan laba yang tinggi.  

b. Return On Equity (ROE) 

 Return on Equity (ROE) yaitu perbadingan antara laba bersih 

terhadap total modal. Merupakan rasio untuk mengkur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aset (capital) yang ada untuk 

mendapatkan laba. Rumusnya adalah: 

ROE=
Laba Bersih

Ekuitas
 x 100% 



 

 

                      Tabel 4.10 

                         Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat 

Komponen Rentabilitas (ROE) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Perolehan laba sangat tinggi 

(rasio diatas 20%) 

2 Memadai Perolehan laba tinggi (rasio 

ROE berkisar antara 

12,51% sampai dengan 

20%) 

3 Cukup 

Memadai 

Perolehan laba cukup tinggi 

(rasio ROE berkisar antara 

5,01% sampai dengan 

12,5%) 

4 Kurang 

Memadai 

Perolehan laba rendah  

(ROE mengarah negatif, 

rasio berkisar 0% sampai 

dengan 5%) 

5 Tidak 

Memadai 

Bank mengalami kerugian 

yang besar (ROE negatif, 

rasio dibawah 0%) 

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011. 

Tabel 4.11 

                 Daftar Perhitungan Analisis Return On Equity (ROE) 

 

Tahun Laba Bersih Ekuitas Rasio 

(%) 

Kriteria 

2014 109,793 4,936,978 2 Cukup 

Memadai 

2015 289,576 5,613,739 5 Cukup 

Memadai 

2016 325,414 6,392,437 5 Cukup 

Memadai  



 

 

2017 365,166 7,314,241 5 Cukup 

Memadai 

 Sumber: Data yang diolah (lampiran 1, 2, 5, 6, 9, 10 dan 13) 

Pada tahun 2014 Bank Syariah Mandiri menghasilkan ROE 

sebesar 2%,  dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 5%, 

pada tahun 2016 ROE dari Bank Syariah Mandiri tetap 5%, dan pada 

tahun 2017 tetap 5%. Penurunan nilai ROE tersebut dikarenakan 

penurunan kemampuan Bank Syariah Mandiri dalam menghasilkan 

laba bersih. Hal ini dapat disebabkan karena adanya persaingan produk 

yang ditawarkan antara setiap lembaga keuangan baik yang syariah 

maupun konvensional. ROE dapat mengalami kenaikan dan penurunan 

juga disebabkan oleh jumlah pembiayaan yang dikeluarkan Bank 

Syariah Mandiri. Secara keseluruhan ROE dari Bank Syariah Mandiri 

mendapatkan kriteria “cukup memadai” dan masih termasuk dalam 

kriteria perolehan laba cukup tinggi.  

c. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional. Rumusnya adalah 

BOPO=
Beban Operasional

Pendapatan Operasional
 x 100% 

                Tabel 4.12 

                         Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat 

                         Komponen Rentabilitas (BOPO) 



 

 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Tingkat efisiensi sangat baik 

(rasio BOPO berkisar antara 

83% sampai dengan 88%) 

2 Memadai Tingkat efisiensi baik (rasio 

BOPO berkisar antara 89% 

sampai dengan 93%) 

3 Cukup 

Memadai 

Tingkat efisiensi cukup baik 

(rasio BOPO berkisar antara 

94% sampai dengan 96%) 

4 Kurang 

Memadai 

Tingkat efisiensi buruk 

(rasio BOPO berkisar antara 

97% sampai dengan 100%) 

5 Tidak 

Memadai 

Tingkat efisiensi sangat 

buruk (rasio diatas 100%) 

 Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011. 

   Tabel 4.13 

                 Daftar Perhitungan Analisis BOPO 

 

Tahun Beban 

Operasional 

Pendapatan 

Operasional 

Rasio 

(%) 

Kriteria 

2014 5,448,021 6,861,461 79 Sangat 

Memadai 

2015 6,537,450 6,897,772 94 Cukup 

Memadai 

2016 6,917,794 7,350,011 94 Cukup  

Memadai 

2017 8,610,038 8,617,756 94 Cukup  

Memadai 



 

 

 Sumber: Data yang diolah (lampiran 2, 6, 10, dan 13) 

 Pada tahun 2014 Bank Syariah mandiri menghasilkan rasio BOPO 

sebesar 79%, pada tahun 2015,2016,2017 rasio BOPO dari Syariah 

Mandiri mengalami penurunan menjadi 94%. Secara keseluruhan nilai 

BOPO dari Bank Syariah Mandiri mendapatkan kriteria “Memadai”. 

Walaupun rasio BOPO Bank Syariah Mandiri mengalami naik-turun 

tetapi hal  tersebut menunjukkan bahwa kondisi BOPO dari Bank 

Syariah Mandiri cukup baik, karena semakin besar rasio BOPO (Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) maka semakin tidak 

efisiensi  biaya operasional yang dikeluarkan Bank atau Lembaga 

Keuangan yang bersangkutan sehingga laba yang diperoleh akan 

semakin menurun. Dengan demikian pendapatan yang diterima Bank 

Syariah Mandiri mampu menutupi semua beban yang dimiliki oleh 

Bank Syariah Mandiri. 

4. Faktor Capital (Permodalan) 

 Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank 

dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian, dan 

rasio yang digunakan adalah CAR (Capital Adequacy Ratio). Rumus CAR 

yang digunakan adalah: 

CAR=
Modal

ATMR
 x 100% 

          Tabel 4.14 

                  Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat 



 

 

               Komponen Permodalan 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Rasio KPMM lebih tinggi 

sangat signifikan dengan rasio 

KPMM yang ditetapkan dalam 

ketentuan (KPMM ≥12%) 

2 Memadai Rasio KPMM lebih tinggi 

cukup signifikan dengan rasio 

KPMM yang ditetapkan dalam 

ketentuan (9% ≤ KPMM 

≤12%) 

3 Cukup 

Memadai 

Rasio KPMM lebih tinggi 

secara marjinal dengan rasio 

KPMM yang ditetapkan dalam 

ketentuan (8% ≤ KPMM ˂ 9%) 

4 Kurang 

Memadai 

Rasio KPMM di bawah 

ketentuan yang berlaku 

(6%˂KPMM ˂8%) 

5 Tidak 

Memadai 

Rasio KPMM dibawah 

ketentuan yang berlaku dan 

bank cenderung menjadi tidak 

solvable (KPMM ≤ 6%) 

 Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011. 

            Tabel 4.15 

                 Daftar Perhitungan Analisis Permodalan (CAR) 

 

Tahun Modal ATMR Rasio 

(%) 

Kriteria 

2014 5,662,091 37,746,024 14,8% Sangat 

Memadai 

2015 6,187,390 40,923,163 15% Sangat 

Memadai 



 

 

2016 6,942,002 49,555,918 13,9% Sangat 

Memadai 

2017 7,844,125 49,350,184 15,8% Sangat 

Memadai 

 Sumber: Data yang diolah (lampiran 4, 8, 12 dan 13) 

 Pada tahun 2014 Bank Syariah Mandiri menghasilkan rasio CAR 

sebesar 14,8%, pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 15%, pada 

tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 13,9%, dan mengalami 

kenaikan pada tahun 2017 menjadi 15,8%. Secara keseluruhan Bank 

Syariah Mandiri mendapatkan kriteria “sangat memadai”, karena rasio 

KPMM lebih tinggi dan sangat signifikan dibandingkan rasio KPMM 

yang ditetapkan dalam ketentuan (KPMM ≥12%). Hal ini berarti bahwa 

Bank Syariah Mandiri dapat menyangga kerugian dari operasional apabila 

terjadi dan dapat meningkatan kepercayaan masyarakat untuk 

menyalurkan dananya ke Bank Syariah mandiri.  

5. Penetapan Peringkat Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah 

Mandiri Dengan Metode RGEC 

a. Peringkat Risk Profile (Profile Risiko) 

              Tabel 4.16 

Penilaian Tingkat Kesehatan Risk Profile 2014 sampai 2017 

Tahun Komponen 
Faktor 

Rasio Rasio 
(%) 

Peringk
at  

Kriteria Keterangan 

2014 Risk Profile 

(Profile 

Risiko) 

Risiko 

Kredit 

15 5 Tidak 

Memadai 

Tidak 

Memadai 

Risiko 
Likuiditas 

645 5 Tidak 
Memadai 



 

 

2015 Risk Profile 

(Profile 

Risiko) 

Risiko 

Kredit 

6 3 Cukup 

Memadai 

Cukup 

Memadai 

Risiko 
Likuiditas 

81,9 3 Cukup 
Memadai 

2016 Risk Profile 

(Profile 

Risiko) 

Risiko 

Kredit 

5,8 3 Cukup 

Memadai 

Cukup 

Memadai 

Risiko 
Likuiditas 

79,1 3 Cukup 
Memadai 

2017 Risk Profile 

(Profile 

Risiko) 

Risiko 

Kredit 

3 2 Memadai Memadai 

Risiko 
Likuiditas 

77,6 3 Cukup 
Memadai 

 Sumber: Data yang diolah (lampiran 9 s/d 12)  

Risk Profile Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 berada di 

peringkat 5 kriteria “tidak memadai”, pada tahun 2015 berada di 

peringkat 3 kriteria “cukup memadai”, pada tahun 2016 berada di 

peringkat 5 kriteria “cukup memadai” dan pada tahun 2016 berada di 

peringkat 2 kriteria “Memadai”. 

b. Peringkat Good Corporate Governane 

Tabel 4.17 

Penilaian Tingkat Kesehatan GCG 2014 sampai 2017 

Tahun Peringkat Keterangan 

2014 2 Baik 

2015 1 Sangat Baik 

2016 1 Sangat Baik 

2017 1 Sangat Baik 
 Sumber: www.banksyariahmandiri.co.id (lampiran 14 s/d 17) 

 Good Corporate Governance, Bank Syariah Mandiri pada tahun 

2014 menempati peringkat 2 dengan kriteria “baik”, pada tahun 2015, 

2016 dan 2017 menempati peringkat 1 dengan kriteria “sangat baik” . 

c. Peringkat Earnings (Rentabilitas) 

http://www.banksyariahmandiri.co.id/


 

 

Tabel 4.18 

Penilaian Tingkat Kesehatan Earnings 2014 sampai 2017 
Tahun Komponen 

Faktor 

Rasio Rasio 

(%) 

Peringkat  Kriteria Keterangan 

2014 Earnings 

(Rentabilitas) 

ROA 1,8 1 Sangat 

Memadai 

Memadai 

ROE 2 3 Cukup 

Memadai 

BOPO 79 1 Sangat 

Memadai 

2015 Earnings 

(Rentabilitas) 

ROA 5,3 1 Sangat 

Memadai 

 Memadai 

ROE 5 3 Cukup 

Memadai 

BOPO 94 1 Sangat 

Memadai 

2016 Earnings 

(Rentabilitas) 

ROA 5,5 1 Sangat 

Memadai 

Memadai 

ROE 5 3 Cukup 

Memadai 

BOPO 94 1 Sangat 

Memadai 

2017 Earnings 

(Rentabilitas) 

ROA 5,5 1 Sangat 

Memadai 

Memadai 

ROE 5 3 Cukup 



 

 

Memadai 

BOPO 94 1 Sangat 

Memadai 

 Sumber: Data yang diolah (lampiran 2, 6, 10, dan 13) 

Earnings Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 berada di 

peringkat 2 kriteria “memadai”, pada tahun 2015 berada di peringkat 2 

kriteria “memadai”, pada tahun 2016 berada di peringkat 2 kriteria 

“memadai” dan pada tahun 2016 berada di peringkat 2 kriteria 

“Memadai”. 

d. Peringkat Capital (Permodalan)  

Tabel 4.19 

Penilaian Tingkat Kesehatan Capital 2014 sampai 2017 

 

Tahun Modal ATMR Rasio 

(%) 

Peringkat Kriteria 

2014 5,662,091 37,746,024 14,8% 1 Sangat 

Memadai 

2015 6,187,390 40,923,163 15% 1 Sangat 

Memadai 

2016 6,942,002 49,555,918 13,9% 1 Sangat 

Memadai 

2017 7,844,125 49,350,184 15,8% 1 Sangat 

Memadai 

Sumber: Data yang diolah (lampiran 4, 8, 12 dan 13) 

 Capital Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 Risk Profile 

Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 berada di peringkat 1 kriteria 



 

 

“sangat memadai”, pada tahun 2015 berada di peringkat 1 kriteria 

“sangat memadai”, pada tahun 2016 berada di peringkat 1 kriteria 

“sangat memadai” dan pada tahun 2016 berada di peringkat 1 kriteria 

“sangat memadai”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat Risk Profile Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 berada di 

peringkat 5 kriteria “tidak memadai”, pada tahun 2015 berada di peringkat 

3 kriteria “cukup memadai”, pada tahun 2016 berada di peringkat 5 

kriteria “cukup memadai” dan pada tahun 2016 berada di peringkat 2 

kriteria “Memadai”. Hal ini menggambarkan bahwa Bank Syariah Mandiri 

telah mengelola risikonya yang timbul dari kegiatan usaha bank dengan 

cukup baik. 

2. Tingkat Good Covernanve Governance (GCG) pada Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2014 menempati peringkat  2 dengan kriteria baik. 

Dan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 berturut-turut menempati peringkat 

1 dengan kriteria sangat baik, berdasarkan hasil Self Assessment bank, 

Bank Syariah Mandiri diperoleh dari laporan tata kelola perusahaan hal ini 

membuktikan bahwa pada tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 Bank 

Syariah Mandiri melakukan manajemen yang sangat baik dan mengikuti 

prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh 

peratuturan Bank Indonesia.  



 

 

3. Tingkat Earnings Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 berada di 

peringkat 2 kriteria “memadai”, pada tahun 2015 berada di peringkat 2 

kriteria “memadai”, pada tahun 2016 berada di peringkat 2 kriteria 

“memadai” dan pada tahun 2016 berada di peringkat 2 kriteria 

“Memadai”. Sehingga secara umum rentabilitas “memadai” laba melebihi 

target, dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank. 

4. Tingkat Capital (permodalan) pada Bank Syariah Mandiri tahun 2014 

adalah sangat memadai, pada tahun 2015 adalah sangat memadai, pada 

tahun 2016 adalah sangat memadai, dan pada tahun 2017 adalah sangat 

memadai. Hal ini menggambarkan bahwa Bank Syariah Mandiri telah 

memiliki kecukupan permodalan yang sangat memadai dan sangat mampu 

mengantisipasi seluruh resiko yang dihadapi.  

B. Saran  

1. Bagi Bank Terkait  

a. Bank Syariah Mandiri dari segi kemampuan permodalan diharapkan 

dapat mempertahankan kemampuannya karena tingkat permodalan 

Bank Syariah Mandiri dari tahun 2014 sampai 2017 sangat sehat 

sehingga mendapatkan peringkat 1.  

b. Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat meningkatkan Kualitas 

Aktiva Produktif yaitu dengan mengurangi permasalahan pembiayaan 

yang ada sehingga KAP yang ada di bank tersebut dapat meningkat.  



 

 

c. Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan 

Operasional (BOPO) yang ada di bank tersebut agar dapat mencukupi 

beban operasional yang ada di bank. pendapatan operasional dapat 

ditingkatkan dengan semakin banyak memberikan pembiayaan kepada 

nasabah.  

d. Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

bank untuk mencairkan dana sehingga dapat semakin dipercaya oleh 

masyarakat.  

2. Bagi masyarakat  

Dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank ini, diharapkan masyarakat 

yang sudah menjadi nasabah dapat terus percaya untuk menanamkan 

dananya ataupun melakukan permohonan pembiayaan karena dari segi 

kemampuan permodalan Bank Syariah Mandiri tergolong sangat 

memadai.  

3. Bagi peneliti yang akan datang  

Diharapkan bagi peneliti yang akan datang dapat mengembangkan 

wawasan penelitian yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank bagi 

Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan 

Bank (LKBB).  
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