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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Bank 

Dalam kehidupan sehari-hari, Bank dikenal sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. 

Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, 

memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran 

seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran 

lainnya. Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang 

perbankan, yang dimaksud dengan 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 hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Hasibuan (2006: 2) 

bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan 

penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter serta 

disaminator pertumbuhan perekonomian. 

Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, 

menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun 

dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan 

jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa 

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan 

deposito dengan diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah 

sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa 
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pemberian pinjaman kepada masyarakat (Lukman Dendawijaya, 2004: 29). 

Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran 

kegiatan utama tersebut. 

2.1.2 Fungsi Bank 

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan 

dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Dahlan Siamat (2004: 88) bank 

melaksanakan beberapa fungsi dasar sebagai berikut: 

 Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi. 

 Menciptakan uang. 

 Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. 

 Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. 

 

2.1.3 Jenis-jenis Bank 

Adapun jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain: 

1. Dilihat dari segi fungsinya (Taswan, 2006: 4): 

Menurut UU Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi 

dengan keluarnya Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 maka jenis 

perbankan terdiri dari: 

a. Bank umum: adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR): adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya 

Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa saja yang memiliki bank 

tersebut. Kepemilikan ini dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham 
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yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi 

kepemilikan tersebut adalah (Taswan, 2006: 5): 

a. Bank milik Pemerintah: dimana baik akte pendirian maupun modalnya 

dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki 

oleh pemerintah pula. 

b. Bank milik Swasta Nasional: Bank jenis ini seluruh atau sebagian 

besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun 

didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk 

keuntungan swasta pula. 

c. Bank milik Koperasi: Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 

d. Bank milik Asing: Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada 

diluar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. 

Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. 

e. Bank milik campuran: Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh 

pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara 

mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia. 

3. Dilihat dari segi status 

Jenis bank berdasarkan jenis kegiatannya (Taswan, 2006: 5): 

a. Bank devisa: Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan. 

b. Bank non devisa: Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti bank devisa, dimana transaksi yang 

dilakukan masih dalam batas-batas negara. 

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga (Lukman Dendawijaya, 2004:26): 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional. 

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah, aturan perjanjian berdasarkan 

hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau 

pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. 

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank Umum 

Menurut Hasibuan (2006: 4) bank adalah badan usaha di bidang keuangan 

yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, 

terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas 
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pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan fungsi tersebut, usaha pokok bank 

didasarkan pada empat hal yaitu: 

1. Denomination Divisibility 

Artinya bank menghimpun dana dari simpanan yang masing-masing nilainya 

relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan semakin besar. Dengan 

demikian, bank dapat memenuhi permintaan penyaluran dana yang 

membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit. 

2. Maturity Flexibility 

Artinya bank dalam menghimpun dana dan menyelenggarakan bentuk-bentuk 

simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening 

iro, rekening Koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan 

dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan nasabah juga bervariasi 

sehingga ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang 

dipinjam oleh debitor dari bank yang bersangkutan. 

3. Liqudity Transformation 

Artinya dana yang disimpan oleh penabung kepada bank umumnya bersifat 

likuid. Hal ini membuat penabung dapat dengan mudah mencairkannya sesuai 

dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan 

menjaga dan mengendalikan posisi likuiditasnya/giro wajib minimumnya. 

Giro wajib minimum ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan 

memperhitungkan jumlah uang yang beredar agar seimbang dengan volume 

perdagangan. Dengan seimbangnya jumlah uang yang beredar, diharapkan 

nilai tukar relative stabil. 

4. Risk Diversification 

Artinyabank dalam menyaurkan kredit kepada banyak pihak atau debitor dan 

sector-sektor ekonomi yang beraneka ragam, sehingga resiko yang dihadapi 

bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil. 

Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2004: 88) kegiatan perbankan yang 

dilakukan oleh bank umum menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan 

adalah sebagai berikut: 

 Menghimpun dana dari masyarakat. 

 Memberikan kredit. 

 Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

 Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun kepentingan atas 

perintah nasabahnya. 

 Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan 

nasabah. 

 Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

 Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 
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 Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

kontrak (custodian). 

 Melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek. 

 Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal 

debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan 

yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

 Melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan kegiatan wali amanat. 

 Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. 

 Melakukan kegiatan lain misalnya kegiatan dalam valuta asing, melakukan 

penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan dan 

melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan 

kredit. 

 Kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang. 

2.1.5 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah 

organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil 

proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan 

informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Dalam PSAK No.1 Paragraf 

ke 7 (Revisi 2009); laporan keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

Laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Khusus 

Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Prinsip Akuntansi Perbankan 

Indonesia (PAPI) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut 

PSAK No.1 Paragraf 49 (Revisi 2009), laporan keuangan yang lengkap terdiri 

dari komponen – komponen berikut ini: 
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1. Neraca Bank 

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi 

keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu maksudnya adalah 

menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat 

tutup buku. Neraca minimal mencakup pos–pos berikut (PSAK No.1 

Paragraf 49, Revisi 2009): 

a. Aktiva berwujud, 

b. Aktiva tidak berwujud, 

c. Aktiva keuangan, 

d. Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas, 

e. Persediaan, 

f. Piutang usaha dan piutang lainnya,  

g. Kas dan setara kas, 

h. Hutang usaha dan hutang lainnya, 

i. Kewajiban yang diestimasi, 

j. Kewajiban berbunga jangka panjang, 

k. Hak minoritas, 

l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai 

penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 

periode tertentu. Tujuan pokok laporan laba rugi adalah melaporkan 

kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba 

rugi perusahan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur 

kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba 

rugi minimal mencakup pos-pos berikut (PSAK No.1 Paragraf 56, Revisi 

2009): 

a. Pendapatan, 

b. Laba rugi usaha 

c. Beban pinjaman 

d. Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang 

diperlukan menggunakan metode ekuitas, 

e. Beban pajak, 

f. Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, 

g. Pos luar biasa, 

h. Hak minoritas, 

i. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan 

aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan 

harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama 

laporan keuangan, yang menunjukan (PSAK No.1 Paragraf 66, Revisi 2009): 

a. Laba rugi bersih periode yang bersangkutan,  

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas, 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait, 
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d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, 

e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahan, 

f. Rekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, 

agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan 

secara terpisah setiap perubahan. 

g. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari 

transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran 

dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal 

dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan 

para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih 

perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan 

kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka 

adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang (PSAK No. 2, 2009).  

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai 

mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang 

dari arus kas masa depan (future cash flow) dari berbagai perusahaan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. 

Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus 

berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan (PSAK No.1 Paragraf 68, 

Revisi 2009): 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting, 

b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus 

kas, dan laporan perubahan ekuitas, 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secar wajar. 

 

Dalam PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan. Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, informasi yang 

harus disajikan dalam laporan keuangan mengenai entitas meliputi: aset, liabilitas, 

ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari 



17 

 

dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. 

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan yang membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas 

masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan 

setara kas. Oleh karena banyak pihak berkepentingan terhadap laporan keuangan, 

maka laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan dari seluruh pihak yang memerlukan. 

2.1.6 Penilaian Kesehatan Bank Dengan Metode CAMELS 

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank maka dapat dilihat 

laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik yang 

menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Di dalam laporan 

keuangan terdapat hasil analisis rasio keuangan yang menunjukkan hubungan 

antara pos-pos yang terpilih dari data laporan keuangan. Rasio keuangan 

memperlihatkan hubungan matematis di antara satu kuantitas dengan kuantitas 

lainnya. Hubungan ini dinyatakan dalam presentase, tingkat, maupun proporsi 

tunggal yang berguna sebagai analisis intern bagi manajemen perusahaan untuk 

mengetahui hasil finansial yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang 

dan juga untuk analisis intern bagi kreditor dan investor untuk menetukan 

kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI No. 6/10/PBI/2004, 

tingkat kesehatan bank merupakan gambaran dari kinerja suatu bank yang diukur 

berdasarkan faktor CAMELS. Adapun faktor CAMELS beserta ukuran penilaian 

ditetapkan sebagai berikut: 
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2.1.6.1 Permodalan (Capital) 

Modal merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka 

pendirian badan usaha yang bertujuan untuk membiayai kegiatan usaha bank 

disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. 

Modal berfungsi untuk membiayai operasi sebagi instrumen untuk mengantisipasi 

rasio dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Menurut Hasibuan (2006: 62) modal 

bank dibagi menjadi:  

1. Modal Inti 

Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan–cadangan yang 

dibentuk dari laba setelah pajak. Adapun rincian modal inti sebagai berikut: 

a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. 

b. Agio saham, yaitu selisih dari harga saham dengan nilai nominal saham. 

c. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan untuk 

tujuan tertentu atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

d. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk 

tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. 

e. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS 

diputuskan untuk tidak dibagi. 

f. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum 

ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya 

diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi maka 

harus dikurangkan terhadap modal inti. 

g. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun 

berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun berjalan 

diperhitungkan hanya 50% dari modal inti. 

h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya 

dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah 

dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. 

2. Modal pelengkap 

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan 

dari laba setelah pajak serta pinjaman uang yang sifatnya dipersamakan 

dengan modal. Secara terinci modal pelengkap terdiri dari: 

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap. 

Yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap 

yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak. 

b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan. 

Yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun 

berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin 

timbul sebagai aktiva dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh 

aktiva produktif. 
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Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan 

sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari 

jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). 

c. Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrument atau warkat 

yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

 Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan 

modal dan telah dibayar penuh. 

 Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI. 

 Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah 

kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan 

yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi. 

 Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan 

rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. 

d. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

 Ada perjanjian tertulis antara peminjam dengan bank. 

 Mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. 

 Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan. 

 Minimal jangka waktu 5 tahun. 

 Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan Bank Indonesia. 

 Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir 

(kedudukannya sama dengan modal). 

Dalam menentukan besarnya dana suatu bank didasarkan atas ketentuan 

tentang modal minimum bank umum yang mengikuti standar dari Bank for 

International Settlements (BIS). Sejalan dengan standar tersebut Bank Indonesia 

mewajibkan bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari 

total ATMR. Persentase kebutuhan modal minimum yang diwajibkan menurut 

BIS disebut CAR. 

Tabel 2.1 

Perhitungan Penyediaan Modal Minimum Bank 

No. Keterangan Nominal 
Bobot 

Resiko (%) 

I. 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

 

 

 

 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 

Aktiva Neraca (Rupiah dan Valas) 

Kas 

Emas dan mata uang emas 

Giro pada Bnank Indonesia 

Tagihan pada bank lain 

Surat Berharga 

a. SBI 

b. SBPU yang diterbitkan bank sentral 

SBPU yang diterbitkan pemerintah pusat 

SBPU bank lain, pemerintah daerah 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

0% 

0% 

0% 

20% 

 

0% 

0% 

0% 

0% 
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Tabel 2.1 

Perhitungan Penyediaan Modal Minimum Bank 

(Lanjutan) 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

 

 

SBPU pihak swasta lainnya 

c. Saham dan obligasi 

Diterbitkan bank lain atau perusahaan negara 

Diterbitkan perusahaan lainnya 

Kredit yang diberikan kepada/dijamin oleh: 

a. Bank sentral 

b. Pemerintah psat 

c. Bank lain, pemerintah daerah 

d. Kredit kepemilikan rumah 

e. Pihak-pihak lainnya 

Pernyertaan 

Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku) 

Aktiva antarkantor (neto) 

Rupa-rupa aktiva 

a. Tagihan dalam rangka inkaso 

b. Lainnya 

 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 

20% 

 

20% 

20% 

0% 

0% 

20% 

50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

1.11 Jumlah ATMR aktiva neraca xxx xxx 

2. 

2.1 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

2.4 

Rekening Administratif 

Fasilitas kredit yang belum digunakan 

a. Yang disediakan bagi/dijamin oleh: 

 Bank sentral 

 Pemerintah pusat 

 Bank lainnya, pemerintah daerah 

 Pihak-pihak lainnya 

b. Dalam rangka kredit pemilikan rumah 

Jaminan bank 

a. Dalam rangka L/C atas permintaan: 

 Bank sentral, pemerintah pusat 

 Bank lainnya, pemerintah daerah 

 Pihak-pihak lainnya 

b. Bukan kredit, bonds, atas permintaan 

 Bank sentral, pemerintah pusat 

 Bank lainnya, pemerintah daerah 

 Pihak-pihak lainnya 

c. L/C yang masih berlaku, atas permintaan 

 Bank sentral, pemerintah pusat 

 Bank lainnya, pemerintah daerah 

 Pihak-pihak lainnya 

Kewajiban membeli kembali aktiva bank 

Posisi neto kontrak berjangka valas 

 

 

 

 

xxx  

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

0% 

0% 

10% 

50% 

25% 

 

 

0% 

20% 

100% 

 

0% 

10% 

50% 

 

0% 

4% 

20% 

100% 

4% 

 

2.5 Jumlah ATMR rekening administratif xxx xxx 

 

3. 

 

Jumlah ATMR (ATMR aktiva neraca + ATMR 

rekening administratif) 

 

xxx 

 

xxx 

 

II. 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

Modal 

Modal Inti 

Modal disetor 

Agio saham 

Cadangan umum 

Cadangan tujuan 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
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Tabel 2.1 

Perhitungan Penyediaan Modal Minimum Bank 

(Lanjutan) 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

 

 

1.11 

1.12 

 

Laba ditahan 

Laba tahun lalu (50%) 

Rugi tahun lalu (100%)-/- 

Laba tahun berjalan (50%) 

Rugi laba tahun berjalan (100%)-/- 

Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan 

keuangannya dikonsolidasi 

 

Sub Total 

Goodwill -/- 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

 

2.5 Jumlah ATMR rekening administratif xxx xxx 

 

II. 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

 

 

1.11 

1.12 

 

Modal 

Modal Inti 

Modal disetor 

Agio saham 

Cadangan umum 

Cadangan tujuan 

Laba ditahan 

Laba tahun lalu (50%) 

Rugi tahun lalu (100%)-/- 

Laba tahun berjalan (50%) 

Rugi laba tahun berjalan (100%)-/- 

Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan 

keuangannya dikonsolidasi 

 

Sub Total 

Goodwill -/- 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

 

1.13 Jumlah modal inti  xxx 

 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

 

 

Modal Pelengkap 

Cadangan revaluasi aktiva tetap 

Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan 

Modal kuasi 

Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dari modal inti) 

Jumlah modal pelengkap 

Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan 

(maksimum 100% dari modal inti)  

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

3. Jumlah Modal (1.13 + 2.6) xxx 

 

III. 

 

IV. 

 

V. 

 

Modal Minimum (8% x Jumlah Modal) 

 

Kelebihan (Kekurangan) Modal 

 

Rasio Modal: (11.3 :1.3) x 100% 

 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

Sumber: Lukman Dendawijaya, 2004: 50 



22 

 

 

Menurut Lukman Dendawijaya (2004: 48) perhitungan CAR adalah 

perbandingan antara modal yang dimiliki bank dengan jumlah ATMR dimana 

ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva 

administratif. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 

tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, bank wajib menyediakan modal 

minimum atau CAR sebesar 8% dari total ATMR. Semakin tinggi nilai CAR 

menunjukkan semakin sehat bank tersebut. Rasio ini dapat dirumuskan 

berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004 yaitu: 

 

Penilaian CAR berdasarkan peringkat komposit dengan standar yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia adalah: 

Peringkat Persentase (%) 

1 CAR ≥ 12% 

2 9% ≤ CAR < 12% 

3 8% ≤ CAR < 9% 

4 6% ≤ CAR < 8% 

5 CAR < 6% 

Sumber: Bank Indonesia, 2004 

2.1.6.2 Kualitas Aset (Asset Quality) 

Assets Quality atau kualitas aset adalah semua aset dengan maksud untuk 

memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Penilaian kualitas aset 

dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset bank dan kecukupan manajemen 

resiko kredit, resiko pasar dan resiko operasional. Resiko kredit merupakan resiko 

dimana debitur tidak dapat atau tidak mau membayar kembali hutang dan bunga yang 
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merupakan kewajibannya. Bank sangat memperhatikan resiko ini mengingat sebagian 

besar bank melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utamanya.  

Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya 

dengan menentukan tingkat kolektibilitas yaitu apakah lancar, kurang lancar, 

diragukan atau macet. Perbedaan tingkat kolektibilitas tersebut diperlukan untuk 

mengetahui besarnya cadangan minimum penghapusan aktiva produktif yang harus 

disediakan oleh bank untuk menutup resiko kemungkinan kerugian terjadi (Dahlan 

Siamat, 2004: 134). 

Penggolongan kualitas aset berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia    

No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 ditetapkan sebagai berikut: 

a. Lancar (pass) apabila memenuhi kriteria: 

 Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu. 

 Memiliki mutasi rekening yang aktif. 

 Bagian dari kredit yang dijamin dengan agungan tunai (cash collateral). 

b. Dalam perhatian khusus (special mention), apabila memenuhi kriteria: 

 Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bungan yang belum melampaui 

90 hari. 

 Kadang-kadang terjadi cerukan. 

 Mutasi rekening relatif aktif. 

 Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. 

 Didukung oleh pinjaman baru. 

c. Kurang lancar (substandard), apabila memenuhi kriteria: 

 Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bungan yang belum melampaui 

90 hari. 

 Kadang-kadang terjadi cerukan. 

 Mutasi rekening relatif rendah. 

 Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. 

 Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor. 

 Dokumentasi pinjaman yang lemah. 

d. Diragukan (doubtfull), apabila memenuhi kriteria: 

 Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bungan yang belum melampaui 

180 hari. 

 Terjadi cerukan bersifat permanen. 

 Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. 

 Terjadi kapitalisasi bunga. 

 Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan. 

e. Macet (loss), apabila memenuhi kriteria: 

 Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bungan yang belum melampaui 

270 hari. 
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 Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 

 Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada 

nilai wajar. 

Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap 

kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit 

diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta 

kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan 

peninjauan, penilaian, dan peningkatan terhadap agunan untuk memperkecil 

resiko kredit (Masyud Ali, 2004: 256). 

Dalam penilaian kualitas aset diproksikan dengan rasio NPL yang 

mencerminkan kualitas kredit yang disalurkan bank (Aprilia Dewi, 2010). Rasio 

NPL menghitung perbandingan antara jumlah kredit yang macet dan/atau tak 

dapat ditagih dibandingkan dengan total kredit yang diberikan pada pihak ketiga. 

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan 

macet. Semakin tingginya NPL dapat diprediksi kualitas aset yang dimiliki bank 

tersebut semakin banyaknya kredit dalam kondisi bermasalah yang akan 

memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya 

lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank (Lukman Dendawijaya, 

2004: 123). Rasio ini dirumuskan berdasarkan SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP 

tanggal 31 Mei 2004 adalah: 

 

Penilaian NPL berdasarkan peringkat komposit dengan standar yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia adalah: 
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Peringkat Persentase (%) 

1 NPL ≤ 2% 

2 2% < NPL ≤ 3% 

3 3% < NPL ≤ 4% 

4 4% < NPL ≤ 5% 

5 NPL > 5% 

Sumber: Bank Indonesia, 2004 

2.1.6.3 Manajemen (Management) 

Secara umum penilaian manajemen melalui kuisioner yang ditujukan bagi 

pihak manajemen bank, akan tetapi pengisian tersebut sulit dilakukan karena akan 

terkait dengan unsur kerahasiaan bank. Menurut Taswan (2006: 393) penilaian 

terhadap faktor manajemen dilakukan melalui komponen kualitas manajemen 

umum, penerapan sistem manajemen resiko untuk aspek permodalan, aspek 

aktiva, aspek likuiditas dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta 

komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Dalam penelitian ini 

manajemen tidak diukur sesuai dengan tata cara penilaian yang sudah ditetapkan 

Bank Indonesia karena keterbatasan data sehingga diproksikan dengan rasio 

BOPO (Riza Ayu Ramdany, 2012). Rasio BOPO sering disebut rasio efesiensi 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.  

Rasio BOPO diukur dari perbandingan antara biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 

bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (biaya bunga, biaya 

tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya). Pendapatan operasi 

merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari 

penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin 

kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank 
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yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. Menurut Dahlan Siamat (2004: 122) tingkat BOPO yang menurun 

menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional yang dicapai bank, hal ini 

berarti semakin efesien aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini 

berdasarkan SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

Penilaian BOPO berdasarkan peringkat komposit dengan standar yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia adalah: 

Peringkat Persentase (%) 

1 BOPO ≤ 94% 

2 94% < BOPO ≤ 95%  

3 95% < BOPO ≤ 96%  

4 96% < BOPO ≤ 97%  

5 BOPO > 97% 

Sumber: Bank Indonesia, 2004 

2.1.6.4 Rentabilitas (Earning Power) 

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan 

kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan 

permodalan. Menurut Lukman Dendawijaya (2004: 120) analisis rasio rentabilitas 

bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.  

Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanya dicari hubungan 

timbal balik antarpos yang terdapat pada laporan laba rugi bank dengan pos-pos 

pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam 

mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan. Menurut 
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Taswan (2006: 400) pendekatan faktor rentabilitas dapat dilakukan dengan 

komponen Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Net Interest 

Margin (NIM). 

a. Return On Asset (ROA) 

Analisis ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dipunyai perusahaan 

setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Total 

aset yang digunakan untuk mengukur ROA sebuah bank adalah jumlah dari 

aset-aset produktif yang terdiri dari penempatan surat-surat berharga, 

penempatan dalam bentuk kredit.  

Menurut Lukman Dendawijaya (2004: 120) rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan atau laba 

secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula 

posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio ini dirumuskan 

berdasarkan SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yaitu: 

 

Penilaian ROA berdasarkan peringkat komposit dengan standar yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia adalah: 

Peringkat Persentase (%) 

1 ROA > 1,5% 

2 1.25% < ROA ≤ 1.5% 

3 0.5% < ROA ≤ 1.25% 

4 0% < ROA ≤ 0.5% 

5 ROA ≤ 0% 

Sumber: Bank Indonesia, 2004 
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b. Return On Equity (ROE) 

Rasio ROE adalah perbandingan antara laba setelah pajak dengan rata-

rata modal inti. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari kegiatan 

operasional setelah dikurangi pajak, sedangkan rata-rata modal inti adalah 

rata-rata modal inti yang dimiliki bank. Tingkat ROE memiliki hubungan 

yang positif dengan harga saham, sehingga semakin besar ROE semakin besar 

pula harga pasar, karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa 

pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi sehingga investor akan 

tertarik untuk membeli saham tersebut, dan hal itu menyebabkan harga pasar 

saham cenderung naik.  

Dalam prakteknya, para investor di pasar modal mempunyai beberapa 

motif atau tujuan dalam membeli saham bank yang telah melakukan emisi 

sahamnya. Motif-motif tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Memperoleh deviden berdasarkan keputusan RUPS. 

b. Mengejar capital gain jika bermain di bursa efek. 

c. Menguasai perusahaan melalui pencapaian mayoritas saham. 

Dengan demikian rasio ROE ini merupakan indikator yang amat 

penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan 

pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba 

bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan 

menyebabkan kenaikan harga saham bank. Rasio ini dirumuskan berdasarkan 

Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yaitu: 
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Penilaian ROE berdasarkan peringkat komposit dengan standar yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia adalah: 

Peringkat Persentase (%) 

1 ROE > 15% 

2 12.5% < ROE ≤ 15% 

3 5% < ROE ≤ 12.5% 

4 0% < ROE ≤ 5% 

5 ROE ≤ 0% 

Sumber: Bank Indonesia, 2004 

c. Net Interest Margin (NIM) 

NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih 

terhadap rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari 

bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya 

bunga dari sumber dana yang dikumpulkan. Aktiva produktif yang 

diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga (interest 

bearing assets). NIM menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan 

pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan 

kredit. Hal ini mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari 

selisih bunga (spread) dari kredit yang disalurkan.  

Untuk mendapatkan perolehan NIM yang meningkat, perlu menekan 

biaya dana. Biaya dana adalah biaya bunga yang dibayarkan oleh bank kepada 

masing-masing sumber dana bank yang bersangkutan (Masyhud                         

Ali, 2004: 109). Secara keseluruhan, biaya yang harus dikeluarkan oleh bank 

akan menentukan berapa bank harus menetapkan tingat bunga kredit yang 

diberikan kepada nasabahnya untuk memperoleh pendapatan. Dengan 

demikian seberapa jauh bank dalam menekan biaya dananya akan 
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memperbaiki perolehan NIM bagi bank. Oleh sebab itu, penting sekali bagi 

bank untuk memantau secara akurat biaya dana. Ponttie Prasnanugraha (2007) 

mengatakan bahwa semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan 

bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank. Rasio ini dirumuskan 

berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004 adalah: 

 

Penilaian NIM berdasarkan peringkat komposit dengan standar yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia adalah: 

Peringkat Persentase (%) 

1 NIM > 3% 

2 2% < NIM ≤ 3% 

3 1.5% < NIM ≤ 2% 

4 1% < NIM ≤ 1.5% 

5 NIM ≤ 1 

Sumber: Bank Indonesia, 2004 

2.1.6.5 Likuiditas (LDR) 

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan 

ditariknya deposito/simpanan oleh deposan/penitip dana ataupun memenuhi 

kebutuhan masyarakat berupa kredit (Taswan, 2006: 95). Analisis likuiditas ini 

dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank tersebut mampu 

membayar utang-utangnya dan membayar kembali kepada deposannya serta dapat 

memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. 

Suatu bank dinilai telah memiliki tingkat likuiditas yang cukup apabila 

bank tersebut setiap saat dapat memeuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera 

(current obligations) terhadap pihak ketiga atau pihak-pihak lain diluar bank. 



31 

 

 

Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-

komponen sebagai berikut (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002: 297): 

 Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan konsentrasi bentuk 

pendanaan; 

 Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, 

dan stabilitas pendanaan.  

Aspek likuiditas diukur dengan menggunakan rasio LDR dimana rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah kredit yang diberikan kepada 

pihak ketiga bila dibandingkan dengan dana yang disimpan oleh pihak ketiga di 

bank tersebut. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain, 

sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, 

sertifikat deposito. Hal ini diperlukan karena apabila kredit yang diberikan terlalu 

besar dibandingkan dengan dana yang masuk, maka resiko kredit dan resiko 

likuiditas yang dihadapi bank tersebut akan sangat besar.  

Tapi apabila kredit yang diberikan terlalu kecil, maka keuntungan yang 

didapatkan oleh bank pun tidak akan bagus karena penghasilan terbesar bagi bank 

adalah pendapatan dari bunga kredit, yang kemudian disusul dengan pendapatan 

bunga dari obligasi pemerintah, SBI, obligasi perusahaan, saham, dll. Dapat 

dikatakan LDR mencerminkan strategi perusahaan dimana bila dewan direksi 

bersifat konservatif akan mendapatkan keuntungan yang kecil dengan resiko 

kredit dan likuiditas yang kecil, bila dewan direksi bersifat agresif maka 

perusahaan tersebut berusaha mendapatkan keuntungan yang besar disamping 

resiko kredit dan likuiditasnya ikut bertambah. Rasio ini berdasarkan SE BI 

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dirumuskan sebagai berikut: 
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Penilaian LDR berdasarkan peringkat komposit dengan standar yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia adalah: 

Peringkat Persentase (%) 

1 50% < LDR ≤ 75% 

2 75% < LDR ≤ 85% 

3 85% < LDR ≤ 100% 

4 100% < LDR ≤ 120% 

5 LDR > 120% 

Sumber: Bank Indonesia, 2004 

2.1.6.6 Sensitivitas terhadap Resiko Pasar (RGR) 

RGR adalah penilaian mengenai sensitivitas bank yang bersangkutan 

terhadap resiko pasar. Terdapat banyak variabel pasar yang mempengaruhi bank, 

salah satu variabel dalam menilai resiko pasar adalah suku bunga. Penilaian 

sensitivitas bank terhadap resiko pasar secara umum dilakukan melalui penilaian 

modal yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan 

dengan penilaian potential loss suku bunga dan nilai tukar, serta kecukupan 

penerapan sistem manajemen resiko pasar.  

Menurut Masyhud Ali (2004: 74) resiko tingkat suku bunga adalah resiko 

yang ditimbulkan oleh terjadinya perubahan atas tingkat suku bunga yang 

berpengaruh buruk terhadap pendapatan yang yang diterima atau pengeluaran 

biaya yang dikeluarkan oleh bank. Resiko tingkat suku bunga disebabkan oleh 

perubahan tingkat suku bunga ini yang dapat diidentifikasi melalui posisi aktiva 

yang peka terhadap perubahan suku bunga kredit (Rate Sensitivity Asset/RSA) dan 

posisi pasiva yang peka terhadap perubahan suku bunga simpanan (Rate 

Sensitivity Liabilities/RSL). 

Dalam penelitian ini aspek sensitivitas terhadap resiko pasar diproksikan 

dengan RGR atau rasio kesenjangan relatif yang diukur dengan membandingkan 
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antara kesenjangan dana dengan total aktiva (Taswan, 2006: 273). Posisi 

kesenjangan dana digunakan untuk mengukur posisi sensitivitas bunga pada suatu 

bank yang mempengaruhi pendapatan bunga bersih. Seluruh aktiva dan pasiva 

diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu Interest Rate Sensitive dan Non 

Interest Rate Sensitive. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat suku 

bunga berbagai jenis sumber dana (seperti deposito dan tabungan) dan suku bunga 

penempatan dana (pada Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, pada obligasi atau 

instrument hutang jangka menengah panjang lainnya) belum tentu berjalan searah 

dan menguntungkan bank. Bahkan sebaliknya hal itu dapat menyebabkan 

penurunan Net Interest Income (NII). Adapun klasifikasi komposisi aset dan 

kewajiban bank dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 

Klasifikasi Komposisi Aset dan Kewajiban Bank 

 

RSA 

 Penempatan di BI dan bank lain 

 Efek-efek 

 Obligasi Pemerintah 

 Lain-lain 
 Tagihan wesel pos 

 Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 

Fixed Rate dan NRSA 

 Simpanan 

 Simpanan dari bank lain 

 Simpanan subordinasi 

 Simpanan yang diterima 

 Kewajiban lainnya 

RSL 

 Pinjaman jangka pendek 

 Pinjaman pasar uang 

 Call money atau SBPU 

Fixed Rate dan NRSA 

 Pinjaman jangka panjang 

 Modal 
Sumber: Masyhud Ali, 2004: 206 
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Keterangan: 

NRSA : Non Rate Sensitive Asset 

RSA  : Rate Sensitive Asset 

NRSL : Non Rate Sensitive Liabilities 

RSL : Rate Sensitive Liabilities 

Secara sederhana bahwa kesenjangan dana diungkapkan sebagai selisih 

antara RSA dengan RSL atau aktiva dan pasiva berbunga yang sensitif terhadap 

perubahan suku bunga. Kesenjangan atau gap bisa berada dalam posisi nihil 

(zero), negatif, dan positif. Gap (apakah positif atau negatif) dapat secara 

langsung mempengaruhi NII, jika sepanjang periode tertentu terjadi fluktuasi, 

gejolak atau perubahan tingkat suku bunga bank. Upaya pengelola bank untuk 

memperoleh NII yang maksimal dengan mengendalikan besaran gap sejalan 

dengan perubahan atau perkiraan atas kemungkinan terjadinya perubahan tingkat 

suku bunga bank.  

Gap yang menggambarkan perbedaan antara besaran RSA dan RSL dapat 

terbentuk dalam tiga jenis posisi gap. Bila RSA sama dengan RSL (RSA=RLS), 

maka posisinya zero gap dimana perubahan tingkat suku bunga bank tidak 

memberikan pengaruh terhadap NII bank. Bila RSA lebih besar dari RSL 

(RSA>RSL), maka posisinya adalah positif dimana tingkat suku bunga bank 

cenderung naik, maka NII bank cenderung meningkat pula. Sebaliknya, jika 

tingkat suku bunga bank menurun NII bank akan cenderung menurun pula. Bila 

RSA lebih kecil dari RSL (RSA<RSL), maka posisinya negatif dimana tingkat 

suku bunga bank cenderung meningkat maka NII bank akan cenderung menurun. 

Sebaliknya jika tingkat suku bunga menurun NII bank akan berpotensi meningkat.  

Kesenjangan dana diukur dalam nilai uang (rupiah) tersebut bila 

dibandingkan dengan beberapa bank adalah tidak tepat karena ukuran atau 
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besarnya tiap bank berbeda. Semakin besar nilai dari rasio ini, maka semakin 

tinggi resiko tingkat bunga yang dihadapi oleh sebuah bank. Tingginya resiko 

tingkat bunga ini tentu saja merupakan masalah tersendiri bagi perbankan, karena 

bank kesulitan dalam menyalurkan dananya selain itu juga memperbesar 

terjadinya resiko kredit bermasalah. Dalam kondisi keuangan demikian bank akan 

mengalami kesulitan dalam aktivitas operasionalnya, sehingga akan menyebabkan 

laba yang diperoleh bank tersebut akan menurun. Menurut Taswan (2006: 276) 

untuk kesenjangan dana dapat diukur dalam bentuk rasio yaitu: 

 

 

Penilaian RGR berdasarkan peringkat komposit dengan standar yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia adalah: 

Peringkat Persentase (%) 

1 RGR ≤ 6% 

2 6% < RGR ≤ 8% 

3 8% < RGR ≤ 10% 

4 10% < RGR ≤ 12% 

5 RGR > 12% 

Sumber: Taswan, 2006: 332 

2.1.7 Peringkat Komposit CAMELS 

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai 

aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui 

penilaian pada Capital, Assets Quality, Management, Earning Power, Liquidity 

dan Sensitivity to Market Risk (CAMELS). Penilaian terhadap faktor-faktor 

tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif dan kualitatif setelah 

mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan 

signifikasi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti 
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kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Penilaian kuantitatif 

adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan dan proyeksi rasio-rasio 

keuangan bank. Penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor yang 

mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen resiko dan 

kepatuhan bank. Sedangkan pertimbangan unsur jugdemenent ialah pengambilan 

kesimpulan yang dilakukan secara obyektif dan independen berdasarkan hasil 

analisis yang didukung oleh fakta, data dan informasi yang memadai serta 

terdokumentasi dengan baik guna memperoleh hasil penilaian yang 

mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya. 

Dalam SE No. 6/23/DPNP 2004 dijabarkan tentang faktor penilaian 

tingkat kesehatan bank. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank, semua faktor 

yang ada dianalisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen dengan 

berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen. Adapun 

macam dari peringkat komposit adalah sebagai berikut: 

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa bank tergolong sangat 

baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan 

industri keuangan. 

2. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan 

mampu mengatasi perngaruh negatif kondisi perekonomian dan industri 

keuangan namun Bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang 

dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. 

3. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa bank tergolong cukup 

baik namum terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan 

peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak mengambil tindakan 

korektif. 

4. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa bank tergolong kurang 

baik dan sensitive terhadap pengaruh negative kondisi perekonomian dan 

industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau 

kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila 

tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami 

kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. 

5. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa bank tergolong tidak 

baik dan sangat sensitive terhadap pengaruh negative kondisi perekonomian 
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dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan 

kelangsungan usahanya. 

Adapun predikat tingkat kesehatan Bank yang disesuaikan dengan 

ketentuan dalam SE Bank Indonesia 6/10/PBI/2004 ini sebagai berikut: 

1. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan 

Peringkat Komposit 1 (PK-1) atau Peringkat Komposit 2 (PK-2). 

2. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan 

dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3). 

3. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan 

dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4). 

4. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Tidak Sehat” dipersamakan 

dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengukuran kinerja 

perbankan dengan menggunakan rasio keuangan CAMELS. Penelitian tersebut  

antara lain: 

1. Ponttie Prasnanugraha (2007) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ponttie Prasnanugraha menganalisis 

pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja bank umum di Indonesia. Teknik 

penentuan sampling yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus yang 

diambil dari hasil rating 131 bank umum yang dilakukan oleh Biro Riset 

InfoBank selama tahun 2005. Teknik analisis menggunakan teknik analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, BOPO, NIM, NPL 

dan LDR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap ROA. 

NPL, NIM dan BOPO berpengaruh secara parsial terhadap ROA sedangkan CAR 

dan LDR tidak berpengaruh secara parsial.  

 

 



38 

 

2. Aprilia Dewi A. (2010) 

Membandingkan tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia versus 

Infobank. Tenik penentuan sampling menggunakan purposive sampling dengan 

dihasilkan 88 bank konvensional dari populasi 149 bank konvensional secara 

keseluruhan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil 

penelitian menunjukkan secara keseluruhan pengukuran tingkat kesehatan versi 

Bank Indonesia versus InfoBank memiliki perbedaan pada penilaian CAR, ROA 

dan LDR. Hal ini disebabkan pembobotan masing-masing komponen yang 

berbeda sehingga menimbulkan rata-rata tingkat kesehatan bank versi Bank 

Indonesia versus InfoBank berbeda secara signifikan. 

3. Nila Hidayatul Maula (2012) 

Melakukan penelitian tentang tingkat kesehatan perbankan dengan metode 

CAMELS pada perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2011. Variabel 

yang digunakan adalah CAR, RORA (Return on Risk Asset), NPM (Net Profit 

Margin), ROA, ROE, LDR, dan RGR. Berdasarkan penelitian, CAR pada semua 

Bank berada pada kondisi sehat. RORA sebagian besar Bank dalam kondisi bagus 

kecuali PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk (2009) dan PT. Bank QNB 

Kesawan Tbk. NIM juga memiliki nilai yang bagus kecuali pada PT. Bank QNB 

Kesawan. ROA dan ROE mengalami fluktuasi nilai selama periode penelitian. 

LDR masih berada dibawah standar batas maksimum sehingga masih dalam 

kategori sehat. RGR hampir seluruh Bank memiliki nilai dibawah standar Bank 

Indonesia sehingga dapat dikatakan tidak sehat. 
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4. Riza Ayu Ramdany (2012) 

Menganalisis rasio keuangan pengaruh CAR, BOPO, dan LDR terhadap 

ROA pada Bank BUMN di Indonesia. Periodisasi data yang digunakan adalah 

tahun 2008 sampai tahun 2011. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio CAR, 

BOPO, dan LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan secara parsial 

rasio CAR dan LDR berpengaruh negatif terhadap ROA, dan rasio BOPO 

berpengaruh positif terhadap ROA. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan diatas, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 


