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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar belakang 

 

Tingkat kesehatan bank akan menentukan kualitas dan keseimbangan pada 

sistem keuangan nasional. Menurut Thomson (1991) tingkat kesehatan bank adalah 

suatu sistem peringatan dini atas kinerja bank saat ini dan bagi prospeknya di masa 

mendatang. Tujuan dari penilaian tingkat kesehatan suatu bank adalah sebagai 

gambaran apakah bank tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik atau 

tidak. Kategori bank yang dianggap sehat adalah bank yang dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik, yaitu dapat menjaga dan memelihara kepercayaan 

masyarakat, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran dan dapat 

membantu pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan khususnya kebijakan 

moneter dan untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus 

mempunyai modal yang cukup.  

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 

Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian 

suatu bank terhadap risiko dan kinerja bank. Selain itu, pemerintah juga 

menegaskan pentingnya penilaian tingkat kesehatan bank yang dituangkan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 

pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan 

bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas 

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan 

dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian. 

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia telah menetapkan kebijakan 

mengenai tingkat kesehatan bank umum dengan metode CAMELS (Capital, Asset 

Quality, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity). Peraturan ini tercantum 

pada PBI No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004. Tetapi metode CAMELS perlu 

diperbarui sesuai dengan kompleksitas bisnis perbankan dan harapan yang lebih 

tinggi dari para pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan kekurangan metode 

CAMELS, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian kesehatan bank dari 

metode CAMELS menjadi metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earning, dan Capital) (Putri dan Damayanti, 2013). Pelaksanaan 

metode ini tertuang dalam SE BI nomor 13/ 24 /DPNP tanggal 25 oktober 2011 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Data diolah 2018 

Gambar 1 LDR 23 Bank periode 2010 - 2016.  
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Berdasarkan Gambar 1, terlihat tingkat LDR pada 23 bank yang diuji dalam 

penelitian dari tahun 2010 hingga tahun 2016 masing- masing sebesar 92,44, 88,58, 

102,01, 101,73, 93,63, 95,25 dan 106,1 persen. Selama periode tersebut, nilai LDR 

fluktuatif tetapi cenderung dalam kondisi yang cukup sehat dan kurang sehat. 

Tahun 2011 LDR mengalami penurunan dari tahun 2012 tetapi pada tahun 

selanjutnya terus naik sampai 106,17%. Nilai LDR yang semakin meningkat 

menunjukkan bahwa bank menyalurkan kreditnya dengan tinggi sementara sumber 

dana yang dimiliki bank terbatas. LDR tinggi menunjukkan tingkat risiko kredit 

yang tinggi juga, sehingga membuat orang merasa khawatir untuk menyimpan uang 

di bank karena bank tidak akan dapat mengembalikan uang yang mereka tabung 

(Pradini et al, 2015). Kondisi tersebut jika dibiarkan akan menyebabkan bank 

mengalami likuiditas yang berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap 

bank.  

Bentuk penyaluran kredit oleh bank dapat berupa kredit properti yang diatur 

di dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia, No. 13 tahun 

2012 tentang pengadaan perumahan melalui kredit atau pembiayaan pemilikan 

rumah sejahtera dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 

dengan suku bunga paling tinggi 7,25%. Pada 24 September 2013, Bank Indonesia 

menerbitkan surat edaran terkait penyempurnaan Loan To Value (LTV) atau 

Financing To Value (FTV) untuk kredit kepemilikan properti dan kredit konsumsi 

beragunan properti. Alasan Bank Indonesia menerbitkan peraturan Loan to Value 

karena nilai properti di Indonesia sendiri pada beberapa tahun tersebut telah 

melambung sangat tinggi hingga dikhawatirkan terus meningkatkan harga aset 

properti di Indonesia yang tidak mencerminkan harga yang sebenarnya (bubble 

nilai properti). Apabila kemudian industri properti collapse karena kemudian harga 

properti yang mengalami bubble tersebut terkoreksi di pasar maka harga properti 

jatuh di bawah nilai intrinsiknya, dan tentu akan berdampak terhadap industri 

perbankan. Pada Gambar 2 terlihat bagaimana pembagian pembiayaan pada kredit 

properti yang diterbitkan pada 23 September 2013. 

 

Tabel 1 Peraturan LTV 23 September 2013 

Pembiayaan & Tipe 
Agunan 

LTV Maksimum (%) 

FP 1 FP 2 FP 3, dst. 

KPR Tipe > 70 70 60 50 

KPRS Tipe > 70 70 60 50 
KPR Tipe 22 - 70 - 70 60 

KPRS Tipe 22 - 70 80 70 60 

KPRS Tipe 21 - 70 60 

KP Ruko/Rukan - 70 60 
Sumber: Surat Edaran BI No 15/40/DKMP  

 

Setahun sejak peraturan tersebut diterbitkan, BI mencatat bahwa kebijakan 

LTV tersebut berdampak pada melambatnya pertumbuhan KPR menjadi 11,9% 

pada Desember 2014 dari 26,5% pada Desember 2013. Hal tersebut yang kemudian 

mendorong Bank Indonesia melakukan revisi pada salah satu kebijakan 

makroprudensial nya melaui penetapan peraturan No 17/PBI/ 2015 tentang rasio 

Loan to Value atau rasio financing to value untuk kredit atau pembiayaan properti 

dan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan salah 

satunya sebagai upaya mendorong intermediasi perbankan, sekaligus memberikan 
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sinyal dukungan kepada perekonomian nasional melalui penyesuaian kebijakan 

makroprudensial. Selain itu, kebijakan LTV diarahkan untuk membantu 

masyarakat berpenghasilan menengah bawah dalam memenuhi kebutuhan riil 

(rumah pertama) untuk tempat tinggal. 

 

Tabel 2 Peraturan LTV18 Juni 2015 
Pembiayaan & Tipe 

Property 

KP & KP Syariah (%) 

1 2 3 

Rumah Tapak    
Tipe > 70 80 70 60 

Tipe 22 - 70 - 80 70 

Tipe sd 21 - - - 

Rumah Susun    
Tipe > 70  80 70 60 

Tipe 22 - 70 90 80 70 

Tipe sd 21  80 70 

Ruko/Rukan  80 70 

Sumber: PBI No 17/10/PBI/2015 

 

Dampak pemberlakuan kebijakan LTV ini sangat luas karena kini para 

calon pembeli rumah harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk Down Payment 

rumah mereka. Nasabah menjadi kesulitan untuk melunasi uang muka yang tinggi, 

karena Bank Indonesia mensyaratkan bahwa jumlah hutang yang boleh ditanggung 

oleh bank penyedia jasa kredit untuk rumah pertama adalah 80% sehingga calon 

pembeli rumah harus menyediakan DP sebesar 20%. Sementara untuk rumah 

kedua, maksimal kredit yang bisa ditanggung adalah 70% dan pembeli menanggung 

DP 30% sementara untuk rumah ketiga dan seterusnya adalah 60% dan DP 40%. 

Ketika nasabah diminta menyanggupi DP yang tinggi, alternatif yang dapat diambil 

oleh nasabah adalah meminjam dana ke bank, sehingga bank harus memberikan 

bunga yang rendah dan semakin ketat dalam menyaring calon nasabahnya yang 

akan meminjam dana untuk DP rumah agar tidak menjadi risiko yang besar bagi 

bank. Oleh sebab itu, bank dituntut untuk mampu menjaga maupun meningkatkan 

tingkat kesehatannya agar dapat menghadapi keadaan ekonomi pada masa 

mendatang.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

 Permasalahan yang dihadapi dunia perbankan kini semakin banyak, selain 

dengan tingkat LDR pada bank yang kurang sehat, adanya kebijakan yang dibuat 

oleh Bank Indonesia juga menjadi salah satu alasan mengapa harus dilakukan 

pengecekan kesehatan pada bank melalui analisis RGEC. Berdasarkan uraian pada 

latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana perkembangan dan tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2010 – 2016? 

2. Bagaimana pengaruh dari peraturan tentang Loan to Value 1 dan 2 terhadap Risk 
Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital pada bank yang terdaftar 

di BEI selama periode 2010 – 2016? 
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Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis perkembangan dan tingkat kesehatan bank menggunakan metode 

RGEC pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2010 

– 2016. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh dari peraturan tentang LTV terhadap Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital pada bank yang 

terdaftar di BEI selama periode 2010 – 2016. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Suatu penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu 

pengetahuan khususnya manajemen keuangan, terutama bagi para akademisi 

yang ingin menganalisis kesehatan bank menggunakan mertode RGEC. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk mencari solusi 

dari pengaruh LTV terhadap bank bagi pemerintah. 
 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

  Fokus penelitian ini yaitu pada seluruh bank di Indonesia yang terdaftar di 

BEI terkait peraturan pemerintah tentang Loan to Value. Data yang diambil dalam 

penelitian adalah data kinerja keuangan seluruh bank periode 2010-2016. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Bank 

 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir 2012). Menurut Undang-Undang 

No.18 tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf kehidupan rakyat.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan wadah bagi 

masyarakat yang berupa perusahaan dalam bidang keuangan, dimana masyarakat 

dapat menyimpan uangnya serta mendapatkan fasilitas kredit atau jasa-jasa lainnya.  

Fungsi dan peranan bank menurut Kasmir (2012) adalah: 

1. Nasabah yang kelebihan dana menyimpan uang di bank, dalam hal ini nasabah 

sebagai penyimpan dan bank yang menerima titipan sebagai pembeli dana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




