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     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan PT. Bank Jatim 

Tbk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan menggunakan metode 

Risk Based Bank Rating sesuai dengan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 

Oktover 2011 yang digambarkan dengan RGEC. RGEC terdiri dari aspek Risk 

(Risiko), aspek Good Corporate Governance (GCG), aspek Earnings 

(Rentabilitas), dan aspek Capital (Permodalan). Penelitian ini termasuk dalam 

jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio yang ada pada 

aspek risiko (NPL, LDR, dan LFR), aspek earnings (ROA dan NIM), aspek 

capital (CAR), dan menganalisis hasil self assesment aspek GCG. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dengan teknik dokumentasi dari data publikasi 

laporan keuangan tahunan Bank Jatim yang terdapat di website resmi Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id) sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 saat Bank Jatim 

sudah menggunakan IPO (Initial Public Offering) selama selama setahun penuh. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan Bank Jatim selama 

periode penelitian yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 secara keseluruhan 

dapat dikatakan sehat. Hal ini terbukti dari seluruh rasio yang dihitung memenuhi 

kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berada pada peringkat komposit 

1 atau sehat yang tertinggi dan 3 atau cukup sehat yang terendah. 

 

Kata Kunci :  Kesehatan Bank, Bank Pembangunan Daerah, Risk Based Bank 

Rating, Bank Jatim 
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     This study aims to analyze the soundness of PT. Bank Jatim Tbk during the 

period of 2013 to 2016 using Risk Based Bank Rating method in accordance with 

the letter of Bank Indonesia No. 13/24/DPNP on October 23, 2011 which is 

described by RGEC aspects which consists of Risk, Good Corporate Governance 

(GCG), Earnings, and Capital. This quantitative descriptive research calculates 

the ratios in risk aspects (NPL, LDR, and LFR), earnings (ROA and NIM), capital 

(CAR), and analyze self assesment results of GCG. This research uses secondary 

data in forms of documentation of Bank Jatim’s annual report publication during 

the period of 2013 until 2016, when Bank Jatim have used IPO system (Initial 

Public Offering) for a full year. The data were obtained from the official website 

of the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id). The results show that in general 

Bank Jatim during the research period of 2013 to 2016, is categorized as a 

healthy bank. This is evident from the fact that all calculated ratios meet the 

criteria set by Bank Indonesia. The Bank reached the composite of one or highest 

healthy level and three or healthy enough for the lowest healthy level. 

 

Keywords :  Bank soundness, Regional Development Bank, Risk-Based Bank 

Rating, Bank Jatim 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia Perbankan merupakan salah satu tonggak perekonomian yang 

memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan sektor 

perekonomian suatu Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat 

strategis bagi masyarakat karena fungsi-fungsinya yang sangat dibutuhkan bagi 

pihak yang kelebihan dana maupun pihak yang kekurangan dana. Perbankan 

adalah lembaga yang memiliki peran intermediasi atau perantara bagi pihak yang 

kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Secara tidak langsung lembaga 

perbankan membantu perputaran uang yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat 

menjalankan peran pentingnya tersebut maka dibutuhkan kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja bank. Salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat adalah dengan menjaga tingkat kesehatan bank. 

Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari laporan keuangan bank tersebut. 

Dalam laporan keuangan dapat dihitung rasio-rasio keuangan yang menjadi dasar 

penilaian tingkat kesehatan bank antara lain rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan 

rasio solvabilitas. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik, dengan kata lain bank yang sehat adalah bank yang 

mampu menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan 

fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta 

dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan segala kebijakannya 
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terutama kebijakan moneter (Permana, 2012). Penilaian tingkat kesehatan bank 

juga dapat dilihat sebagai penilaian atas kemampuan suatu bank untuk melakukan 

kegiatan operasional bank dan mampu memenuhi semua kewajiban sesuai dengan 

peraturan perbankan dengan baik. Bank yang memiliki tingkat kesehatan yang 

buruk berarti terdapat masalah di dalamnya. Tingkat kesehatan yang buruk tentu 

saja akan menurunkan kinerja dari perbankan yang secara otomatis juga akan 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Apabila bank tidak 

dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya di kemudian hari maka 

akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup bank dimulai dari hilangnya 

kepercayaan masyarakat yang menyebabkan masyarakat menarik kembali asetnya 

yang ada di dalam bank hingga tutupnya bank apabila keadaannya semakin buruk. 

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan 

kondisi perekonomian di Indonesia menjadi terpuruk khususnya bagi industri 

perbankan di Indonesia. Krisis ini membawa pengaruh dan dampak yang sangat 

buruk bagi nilai tukar, bursa saham, dan harga aset lainnya di Indonesia. Jatuhnya 

nilai tukar Rupiah terhadp USD menyebabkan bank yang memiliki pinjaman 

dalam mata uang asing mengalami kerugian. Bahkan banyak nasabah yang secara 

besar-besaran melakukan penarikan terhadap asetnya hingga menyebabkan bank 

kehilangan likuiditasnya. Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya bank-bank 

yang tutup termasuk 16 Bank Umum di Indonesia dan menyebabkan sektor 

perekonomian Indonesia menjadi lumpuh pada saat itu.  

Permasalahan perekonomian Indonesia tidak berhenti sampai disitu, krisis 

keuangan global kembali terjadi pada tahun 2008. Kehancuran Lehman Brothers 

atau bangkrutnya bank investasi asal Amerika Serikat menyebabkan kekacauan di 
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pasar keuangan global, termasuk juga perbankan di Indonesia. Bank Century 

dinyatakan gagal karena lemahnya sistem pengendalian internal bank akibat 

adanya krisis global. Tidak tercukupinya rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan salah satu kegagalan Bank Century yang juga merupakan masalah 

perbankan yang belum terselesaikan. Permasalahan tersbeut muncul tidak hanya 

dikarenakan masalah financial tetapi juga kurangnya manajemen risiko 

perusahaan. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan Bank Indonesia 

sebagai lembaga tertinggi perbankan di Indonesia adalah meningkatkan kinerja 

perbankan di Indonesia dengan pengawasan yang lebih baik serta melakukan 

prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia juga membentuk Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan sistem pengaturan 

dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam sektor keuangan khususnya 

sistem penilaian kesehatan bank. 

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator, salah 

satunya adalah dengan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan 

menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada aset, laba, dan dividen selama 

beberapa tahun terakhir (Brigham & Houston, 2014). Berdasarkan laporan 

keuangan tersebut, dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang dapat dijadikan 

dasar penilaian kesehatan bank. Rasio-rasio keuangan meliputi Rasio Likuiditas, 

Rasio Rentabilitas, Rasio Solvabilitas. Tujuan dari pengukuran rasio tersebut 

dilakukan adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan return 

atau pengembalian dan menghindari risiko yang mungkin akan muncul. Selain itu 

dengan menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu indikator penilaian, 
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maka dapat diketahui keadaan serta perkembangan finansial suatu perusahaan 

serta hasil-hasil yang telah dicapai di beberapa periode. 

Pada tanggal 12 April 2004, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan 

No.6/10/PBI/2004 yang berisi tentang panduan dalam menilai kesehatan bank. 

Peraturan tersebut menggunakan analisis CAMELS (Capital, Asset Quality, 

Management, Earning, Liquidity and Sensivity to market risk) dalam menilai 

tingkat kesehatan bank. Namun, sesuai  dengan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.13/24/DPNP pada tanggal 25 Oktober 2011 terdapat sistem penilaian 

kesehatan bank selain CAMELS yaitu sistem penilaian yang berdasarkan 

pendekatan risiko (Risk-Based Bank Rating atau RBBR) yang terdiri dari Aspek 

Risiko (Risk), Aspek Good Corporate Governance (GCG), Aspek Rentabilitas 

(Earnings) dan Aspek Permodalan (Capital).  

Peraturan Bank Indonesia No.13/24/PBI/2011 menyatakan bahwa sistem 

penilaian analisis kesehatan bank dirubah dari CAMELS menjadi RGEC (Risk 

Profile, Good Corporate, Governance, Earnings, and Capital), RGEC sendiri 

diterapkan dalam pendekatan RBBR. Alasan utama mengapa pendekatan 

CAMELS perlu dilakukan penyesuaian dan disarankan untuk menggunakan 

pendekatan terbaru yaitu RBBR adalah karena faktor-faktor analisis kesehatan 

bank dalam CAMELS belum terhubung satu sama lain sehingga belum 

memberikan gambaran utuh tentang bagaimana pengelolaan bank hingga 

menghasilkan ukuran kesehatan bank itu sendiri.  Selain itu CAMELS juga belum 

memperhitungkan kinerja masa depan serta perbandingan bank  dengan bank 

sejenis (peer analysis). 
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Adanya pengalaman krisis keuangan global, berdampak pada perlunya 

peningkatan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan Good Corporate 

Governance (GCG) pada suatu lembaga bank. Tujuan dari penerapan ini adalah 

agar bank mampu mengindentifikasi masalah atau risiko lebih dini dan mampu 

mengantisipasinya dengan cepat. Aspek Risiko menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 

mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko 

pada 8 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko 

likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko stratejik, dan risiko reputasi. 

Pada peraturan lama yaitu CAMELS terdapat beberapa aspek risiko antara lain 

pada kualitas aset, likuiditas, dan sensitivity to market. Pada peraturan baru yaitu 

RBBR (RGEC) , ketiga aspek tersebut dijadikan satu. Risiko kredit pada metode 

RBBR (RGEC) dapat diukur dengan menekankan pada kualitas aset 

menggunakan rasio NPL pada CAMELS dan juga risiko Likuiditas yang diukur 

dengan rasio LDR. Sedangkan aspek risiko lain seperti risiko operasional, risiko 

hukum, risiko kepatuhan, risiko stratejik, dan risiko reputasi tidak ada perbedaan 

dari metode lama yaitu CAMELS, dimana kelima risiko tersebut diukur dengan 

cara kualitatif. Dengan demikian, peneliti hanya mengambil dua aspek risiko saja 

yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. 

Aspek Risk (Risiko) yang pertama adalah Risiko Likuiditas. Risiko 

Likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 

untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan oleh bank dengan dana yang 

diterima bank.Namun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 formula perhitungan rasio LDR akan 

ditambahkan dengan komponen surat berharga yang diterbitkan bank, sehingga 
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rasio LDR diganti menjadi rasio LFR (Loan to Funding Ratio). Alasan 

penambahan komponen tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang dilakukan melalui pertumbuhan kredit perbankan maka perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap kebijakan GWM (Giro Wajib Minimum). Pada penelitian 

ini penulis menggunakan kedua rasio yaitu LDR dan LFR guna membandingkan 

dan meperlihatkan perubahan komposisi dana pihak ketiga dan hasilnya terhadap 

likuiditas bank.  

Aspek Risiko yang kedua adalah risiko kredit yang dapat diukur dengan 

menggunakan rasio Non Perform Loan (NPL) untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dibandingan dengan total 

kredit yang diberikan bank. Fungsinya adalah untuk mengetahui besarnya kredit 

bermasalah yang terdapat dalam bank. Bank dengan rasio NPL yang besar akan 

memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, 

sehingga berpotensi mengalami kerugian bank. 

Aspek Good Corporate Governance(GCG) merupakan aspek penilaian 

tingkat kesehatan bank yang dapat menunjukkan kesehatan bank secara kualitatif. 

Penerapan GCG dalam jangka panjang mempunyai revelansi terhadap kinerja 

perusahaan karena GCG merupakan landasan bagi proses penyelenggaraaan 

perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tindakan maupun pekerjaannya 

kepada publik dan perusahaan. Penerapan GCG dapat mencerminkan kondisi 

internal suatu bank. Bank yang sehat memiliki internal yang kuat dan terarah 

sesuai dengan visi dan misi bank guna mencapai tujuan dan menghindari perilaku 

negatif yang dapat merugikan pihak eksternal dan bank itu sendiri. Aspek GCG 

berguna untuk mengukur manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 
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yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu Governance Structureyang 

mencakup mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dan 

Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, Governance 

Processyang mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank dan Governance 

Outcomes yang mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, 

laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.  

Aspek Earnings dalam mengukur kesehatan suatu bank tidak mengalami 

banyak perubahan dari metode CAMELS ke RBBR. Hanya saja perhitungan 

BOPO (Beban Operasional dibagi dengan Pendapatan Operasional) tidak lagi 

digunakan dalam metode RBBR. Perhitungan Earnings diganti dengan parameter 

atau indikator pendapatan bunga bersih dibandingkan dengan aktiva produktifnya. 

Aspek Capital dalam mengukur kesehatan suatu bank mengalami 

perubahan dari metode CAMELS ke RBBR. Hal ini dikarenakan terdapat 

beberapa perubahan regulasi yang merubah parameter atau indikator penilaian. 

Salah satunya adalah perubahan regulasi dari Basel I menjadi Basel II. Hal ini 

berdampak pada perhitungan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dimana 

pada metode CAMELS yang masih menggunakan Basel I, nilai minimum CAR 

adalah sebesar 8% dan perhitungan ATMR hanya menggunakan risiko kredit dan 

risiko pasar saja. Namun pada metode RBBR dimana regulasi Basel II sudah 

digunakan, nilai minimum CAR adalah sebesar 12% dan terdapat tambahan risiko 

operasional dalam perhitungan ATMR. 

Di Indonesia, bank terbagi menjadi beberapa jenis seperti yang diatur dalam 

UU No 10 Tahun 1998. Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan menjadi Bank 
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Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan dari kedua jenis bank 

tersebut hanya terletak pada layanan jasa dalam lalu lintas pembayarandimana 

Bank Umum memberikan jasa tersebut dan Bank Perkreditan Rakyat tidak. 

Berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan menjadi milik Pemerintah, 

Koperasi, Asing, Swasta Nasional, dan Campuran. Contoh bank milik Pemerintah 

adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) dimana akte pendirian dan modalnya 

sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah.  

Selain milik pemerintah pusat, terdapat pula bank milik pemerintah daerah 

seperti Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, 

Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.Contoh bank milik 

koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) dimana kepemilikan 

sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank milik 

Asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh 

sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik Asing antara 

lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of 

Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank. Contoh 

bank milik Swasta Nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank 

Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank 

Niaga, dan Bank Universal dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta 

nasional sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank 

Campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura 

Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank dimana 
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saham dari bank tersebut dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional dan 

secara mayoritas sahamnya dipegang oleh Warga Negara Indonesia. 

Berdasarkan statusnya, bank dibedakan menjadi dua yaitu Bank Devisa dan 

Bank Non Devisa. Perbedaan dari kedua bank tersebut terletak pada izin transaksi 

ke luar negeri dimana Bank Devisa dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri 

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya 

transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran 

L/C sedangkan Bank Non Devisa tidak.  

Berdasarkan operasionalnya, bank dibedakan menjadi Bank Konvensional 

dan Bank Syariah. Bank Konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara 

menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan 

maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan 

tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya 

ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sedangkan bank Syariah 

tidak melaksanakan sistem bunga, bagi bank syariah penentuan harga atau 

pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil. 

Salah satu jenis bank yang unik yang memiliki peran sangat penting di 

Indonesia adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) merupakan bank umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 

Pemerintah Provinsi di berbagai daerah di Indonesia. Undang-Undang No.13 

tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan 

bahwa BPD bekerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan 

menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di 
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daerah, menghimpun dana, serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah 

disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan. Peran dan kontribusi dari BPD 

tidak hanya berpengaruh untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah 

masing-masing saja, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan perekonomian 

Indonesia secara makro. Bank Pembangunan Daerah (BPD) dipandang berpotensi 

mampu menjadi 5 besar kekuatan perbankan di Indonesia. Dilihat dari tinjauan 

Bank Pembangunan Daerah tahun 2014 oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dilansir 

pada website resmi OJK di Jakarta tanggal 22 Mei 2015terdapat beberapa 

informasi mengenai BPD antara lain : 

1) Pada tabel 1.1 di bawah ini dapat dilihat bahwa total aset BPD sampai 

dengan Desember 2014 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 

sebesar 13.01%, berada di bawah industri. Pertumbuhan ini ditopang oleh 

meningkatnya DPK (Dana Pihak Ketiga) secara signifikan sebesar 16.77% 

yang utamanya masih bersumber dari penempatan dana pemerintah daerah. 

Selain itu pertumbuan kredit juga meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 

13.95%. 

Tabel 1.1 

Overview Pertumbuhan Usaha BPD 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder (Statistik Perbankan Indonesia, ojk.go.id), 2014 
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2) Pada tabel 1.2 di bawah ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 kinerja 

keuangan BPD tumbuh diatas industri, namun pada tahun 2013 hampir 

seluruh parameter kinerja keuangan BPD tumbuh jauh dibawah industri. 

Tahun 2014, pertumbuhan aset, DPK, dan kredit kembali diatas industri. 

Meskipun dari sisi rasio CAR BPD tergolong tinggi, namun dari sisi normal 

permodalan BPD masih relatif rendah untuk mendukung usaha BPD. 

Tabel 1.2 

Pertumbuhan Usaha dan Pangsa Pasar BPD Dibandingkan Dengan 

Industri 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder (Statistik Perbankan Indonesia, ojk.go.id), 2014 

3) Pada tabel 1.3 di bawah ini dapat dilihat bahwa share BPD dibanding 

industri, baik dari sisi total aset, kredit, dan DPK masih relatif rendah 

(<10%) dan relatif stagnan sepanjang tiga tahun terakhir. Hal ini 

mengindikasikan masih rendahnya daya saing BPD secara relatif terhadap 

kinerja bank umum lainnya dalam industri. 

Tabel 1.3 

Pertumbuhan Usaha, Pangsa Pasar, dan Daya Saing BPD 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder (Statistik Perbankan Indonesia, ojk.go.id), 2014 
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Mengingat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sangat penting 

dan data Statistik Perbankan Indonesia yang masih fluktatif dan belum maksimal 

untuk kinerja BPD maka perlu dilakukan adanya penelitian mengenai tingkat 

kesehatan Bank Pembangunan Daerah yang berpengaruh terhadap kinerja BPD itu 

sendiri. 

Salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terlebih dahulu 

melakukan IPO (Initial Public Offering)adalah Bank Jatim. PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) didirikan dengan nama PT 

Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan 

akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. 

Tugas utama Bank Jatim adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi 

daerah Jawa Timur melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor 

usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. 

Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan 

jasa-jasa perbankan lainnya. IPO (Initial Public Offering)atau penawaran umum 

perdana yang artinya sebuah perusahaan melaksanakan penjualan saham untuk 

pertama kali kepada masyarakat atau investor. 

Dengan melakukan IPO maka perusahaan akan terdaftar di Bursa Efek dan 

dapat melakukan jual beli saham di Bursa, secara otomatis perusahaan akan 

menjadi Go Publicatau perusahaan terbuka (Tbk). Bank Jatim melakukan IPO 

tepatnya pada tanggal 12 Juli 2012 dengan kode emiten BJTM dimana Bank Jatim 

menawarkan 20% saham ke publik dengan harga saham perdana sebesar Rp.430 

per lembar saham. Dengan terdaftarnya Bank Jatim di Bursa Efek makasetiap saat 

publik dapat memperoleh data pergerakan nilai perusahaan. Setiap peningkatan 
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kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak 

terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai 

perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank Jatim harus mampu 

menunjukkan kinerja yang baik dan peningkatannya setiap tahun untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dan menarik investor. 

Gambar 1.1 

Laporan Profil Risiko Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank 

Jatim)  Sebelum dan Sesudah Penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan Tahun 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder (www.bankjatim.co.id), 2014 
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Gambar 1.2 

Rekap Rasio Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank 

Jatim) Tahun 2012 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder (www.bankjatim.co.id), 2016 

Dasar penggunakan objek penelitian ini selain yang sudah dijelaskan diatas 

adalahpada gambar 1.1 tentang laporan profil risiko Bank Jatim pada tahun 2015 

dimana sebelum dan setelah dilakukan penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan 

dapat dilihat rata-rata penilaian profil risiko Bank Jatim berada pada posisi fair 

yang artinya dari sisi profil risiko kesehatan Bank Jatim masih belum cukup baik. 

Selain itu dapat dilihat dari gambar 1.2 rekapan rasio keuangan Bank Jatim tahun 

2012-2016 bahwa beberapa rasio yang seharusnya meningkat untuk kinerja yang 

lebih baik seperti rasio CAR, ROA, NIM mengalami penurunan pada tahun 2015, 

sedangkan rasio NPL yang seharusnya menurun untuk kineja yang lebih baik 

mengalami kenaikan di tahun 2015 dan 2016. 

     Berdasarkan permasalahan dan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur (Bank Jatim) di atas, maka peneliti tertarik menjadikan Bank Jatim 



26 

 

26 

 

sebagai objek penelitian yang berfokus pada periode tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2016 setelah melakukan IPO (Initial Public Offering) dengan fakta yang 

ada menunjukkan bahwa kesehatan Bank Jatim dilihat dari beberapa faktor masih 

belum maksimal. Penulis ingin mengetahui faktor apa yang menyebabkan kinerja 

Bank Jatim mengalami penurunan pada tahun 2015 dan faktor penyebab 

perbedaan tingkat kesehatan Bank Jatim selama 4 tahun terakhir setelah Bank 

Jatim. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk melakukan 

penelitian dengan judulANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE RISK BASED BANK RATING 

(Studi Kasus Pada PT. Bank Jatim Tbk). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

Bagaimana tingkat kesehatan Bank Jatim dengan menggunakan metode Risk 

Based Bank Rating? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

oleh peneliti adalah : 

Mengetahui tingkat kesehatan Bank Jatimdengan menggunakan metode Risk-

Based Bank Rating. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan khususnya Ilmu Manajemen bidang konsentrasi Manajemen 

Keuangan terutama mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dengan 

metode risk based bank rating. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya : 

a) Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian diharapkan mampu menambah 

pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan ilmu mengenai kesehatan 

suatu bank dengan menggunakan metode RBBR (Risk Based Bank 

Rating). 

b) Bagi pihak bank hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi dan 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berguna untuk 

perbaikan serta kemajuan bank di kemudian hari. 

c) Agar hasil penelitian dapat menjadi referensi oleh peneliti lain sebagai 

bahan untuk penelitian yang lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

     Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan 

perbandingan, antara lain : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

 

No 

 

Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Penelitian 

 

 

 

Judul 

Penelitian 

 

 

Variabel Yang 

Diteliti 

 

 

Alat 

Analisis 

 

 

Hasil Penelitian 

1 Yurista 

Afrianti 

Sa‟diyah 

(2012) 

PENENTUAN 

TINGKAT 

KESEHATAN 

BANK UMUM 

DENGAN 

METODE 

RISK-BASED 

BANK RATNG 

(Studi Kasus 

pada Bank yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia) 

 Profil 

Risiko 

 Good 

Corporate 

Govenanc

e (GCG) 

 Rentabilita

s (ROA 

dan NIM) 

 Permodala

n (CAR) 

Metode Risk 

Based Bank 

Rating 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat 25 

bank yang sehat dan 5 bank 

yang tidak sehat dari total 30 

bank yang diteleiti. Kelima bank 

yang masuk kategori tidak sehat 

ini disebabkan karena rasio 

ROA yang bernilai negatif dan 

di bawah 0,5% dan juga karena 

tidak memenuhi kriteria faktor 

profil risiko. Selain itu juga 

karena pengaruh Profil Risiko 

yang menyebabkan kinerja bank 

menurun 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 

 

No 

 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

 

 

 

Judul Penelitian 

 

 

Variabel Yang 

Diteliti 

 

 

Alat Analisis 

 

 

Hasil Penelitian 

2 M. Aan 

Faizal 

Mubarak 

(2014) 

PENILAIAN 

KINERJA BANK 

MENURUT 

RISK-BASED 

BANK RATING 

(STUDI PADA 

BANK UMUM 

MILIK NEGARA 

YANG LISTING 

DI BEI) 

 Aspek 

Risk 

(LDR dan 

NPL) 

 Aspek 

GCG 

 Aspek 

Earnings 

(ROA 

dan NIM) 

 Aspek 

Capital 

(CAR) 

Metode Risk-

Based Bank 

Rating 

Hasil  penelitian  dapat  

disimpulkan bahwa kinerja bank 

umum milik Negara dalam 

kondisi yang baik. Hal ini terbukti 

dari  rasio  yang  dihitung  masih  

sesuai  dengan  ketentuan  yang  

ditetapkan  oleh Bank  Indonesia.  

Yaitu  untuk  rasio LDR  <110%,  

rasio  NPL  <5%,  rasio  ROA 

>1,5%, rasio NIM >3%,  dan 

rasio CAR  >12%. Secara 

keseluruhan selama tahun 2008-

2012 keempat bank umum milik 

Negara tersebut memiliki kinerja 

yang baik dan  perlu  

mempersiapkan  diri  untuk  

kedepannya  dengan  cara  lebih  

berhati-hati pada aspek risiko 

yang akan dihadapi. 

3 Puji Astutik 

(2014) 

PENGARUH 

TINGKAT 

KESEHATAN 

BANK 

MENURUT RISK 

BASED BANK 

RATING 

TERHADAP 

KINERJA 

KEUANGAN 

(STUDI PADA 

BANK UMUM 

SYARIAH DI 

INDONESIA) 

 Variabel 

Dependen 

(ROA) 

 Variabel 

Independ

en (NPF, 

FDR, 

GCG, 

BOPO, 

NOM, 

CAR) 

 Metode 

Risk-Based 

Bank 

Rating 

 Uji Asumsi 

Klasik 

 Regresi 

Linear 

Berganda 

 Uji 

Koefisiensi 

Determinasi 

(R2) 

 Uji F 

 Uji t 

Hasilnya  menunjukkan bahwa 

melalui  uji  F NPF,  FDR,  GCG,  

BOPO,  NOM  dan    CAR    

berpengaruh    terhadap    kinerja    

keuangan    (ROA) sebesar 

60,8%. Sedangkan   melalui   uji   

t   hanya   variabel   FDR   dan   

NOM   yang berpengaruh  positif  

signifikan  terhadap kinerja  

keuangan  (ROA). Dari  kedua 

variabel  tersebut  FDR  adalah  

variabel  yang  paling  dominan  

mempengaruhi ROA. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 

 

No 

 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

 

 

 

Judul 

Penelitian 

 

 

Variabel Yang 

Diteliti 

 

 

Alat Analisis 

 

 

Hasil Penelitian 

4 Komang 

Mahendra 

Pramana1 

Luh Gede Sri 

Artini2 

(2016) 

E-Jurnal 

Manajemen 

Unud, Vol. 5, 

No. 6, 2016: 

3849-3878 

ANALISIS 

TINGKAT 

KESEHATAN 

BANK 

(PENDEKATA

N RGEC) 

PADA PT. 

BANK 

DANAMON 

INDONESIA 

TBK 

 Profil 

Risiko 

(NPL dan 

LDR) 

 GCG 

 Rentabilit

as (ROA 

dan NIM) 

 Permodal

an (CAR) 

Metode Risk-

Based Bank 

Rating 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa selama periode 2011 sampai 

tahun 2014 Bank Danamon selalu 

medapatkan peringkat 1 atau sangat 

sehat. Perhitungan rasio NPL dan 

LDR menggambarkan bank telah 

mengelola risikonya dengan baik. 

Penilaian GCG menunjukkan tata 

kelola perusahaan telah dilakukan 

dengan baik. Perhitungan ROA dan 

NIM menunjukkan kemampuan 

bank dalam mencapai laba yang 

tinggi. Perhitungan CAR selalu 

diatas batas minimum Bank 

Indonesia dianggap mampu dalam 

mengelola permodalannya. 

5 Titin 

RULIANA1 

Rina 

Masyitoh 

HARIYADI2 

Siti 

WINARSIH3 

(2016) 

Scientific 

Papers Series 

Management, 

Economic 

Engineering 

in Agriculture 

and Rural 

Development  

Vol. 16, Issue 

1, 2016. 

HEALTH 

LEVEL OF 

BANK USING 

RISK BASED 

BANK 

RATING   

 Faktor 

Risiko 

(NPL dan 

LDR) 

 Faktor 

GCG 

 Faktor 

Pendapata

n / 

Earnings 

(ROA 

dan NIM) 

 Faktor 

Permodal

an (CAR) 

Metode Risk-

Based Bank 

Rating 

Penilaian tingkat kesehatan Bank 

Umum yang berada dalam kategori 

penilaian sehat dan baik pada tahun 

2012 sampai 2014. Bank yang 

dinilai paling baik berdasarkan 

kesehatan bank menggunakan hal 

berikut. Indikator: (1) Kredit 

Berkinerja Bersih yang diperoleh 

PT. Bank Nationalnobu Tbk; (2) 

Loan to Deposit Ratio oleh PT. 

Bank Nationalnobu Tbk; (3) Return 

on Assets: oleh PT. Bank Mestika 

Darma Tbk, dan PT. Bank Rakyat 

Indonesia Tbk; (4) Net Interest 

Margin: oleh PT. Bank Danamon 

Tbk, dan PT. Bank Tabungan 

Nasional Tbk; (5) Rasio Kecukupan 

Modal (Capital Adequacy Ratio): 

oleh PT. Bank Nationalnobu Tbk. 

Sumber : Data Sekunder, 2017 
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2.2 Bank Sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Dana Masyarakat 

2.2.1 Pengertian Perbankan dan Bank 

     Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melakukan kegiatan usahanya. Maka dari itu segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank baik fungsi, proses, dan pelaksanannya disebut 

sebagai lembaga perbankan.  

     Sedangkan Bank, menurut Undang-Undang yang sama diartikan 

sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa bank menjalankan dua 

fungsi yaitu fungsi moneter dalam sistem keuangan masyarakat dengan 

menghimpun dan menyalurka dana, serta fungsi sosial yang secara tidak 

langsung berpengaruh pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Terdapat 

pengertian lain tentang bank menurut beberapa ahli : 

2.2.1.1 Menurut Kasmir (2000) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank 

lainnya. 

2.2.1.2 Menurut Dictionary of Banking and Financial Service by Jerry Rosenberg 

(1985) yang dimaksud dengan bank adalah “Bank is an organization 
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normally a corporation chartered by the state or federal government, the 

principal functions of which are to receive demand and time deposits, 

honor instruments drawn against them, and pay interest on them as 

permitted a law, to discount notes, make loans, and invest in goverment or 

other securities” atau dapat diartikan bahwa bank adalah sebuah 

organisasi yang biasanya merupakan perusahaan yang disewa atau bekerja 

sama dengan pemerintah untuk menerima giro dan deposito berjangka, 

membayar bunga sebagaimana diizinkan oleh hukum, membuat catatan 

diskon, memberikan pinjaman, dan berinvestasi dalam pemerintahan atau 

surat berharga lainnya 

2.2.1.3 Menurut Joseph Sinkey bank adalah departement store of finance yang 

menyediakan berbagai jasa keuangan. 

2.2.1.4 Menurut Lukman Dendawijaya (2009) bank adalah suatu badan usaha 

yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang 

menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang 

membutuhkan atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan. 

     Dari penjelasan mengenai perbankan dan bank diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

menyalurkan dana ke masyarakat dalam hal ini dapat berbentuk pinjaman 

kredit sesuai dengan permohonan yang diajukan, serta memberikan jasa-

jasa bank lainnya seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat 

berharga yang berasalah dari dalam kota (clearing), pengihan surat-surat 

berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of 
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credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, travelers cheque, 

dan jasa-jasa lainnya dalam tujuan memudahkan serta meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. 

 

2.2.2 Fungsi Bank 

Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 

Menurut Totok Budisantoso (2006) secara lebih spesifik fungsi bank 

adalah sebagai berikut: 

2.2.2.1 Agent of trust  

Dasar utama dari suatu bank adalah kepercayaan atau dengan kata lain 

adalah Trust. Masyarakat yang meyimpan dana kepada bank berarti 

mereka memiliki rasa kepercayaan terhadap bank tersebut. Bank yang 

dipercaya oleh masyarakat hendaknya dapat menjaga dan memelihara 

dana-dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, bank juga 

harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah atau 

masyarakat yang menyimpan dana pada bank itu dengan begitu nasabah 

atau masyarakat menyimpan dana akan mendapatkan kepuasan atas 

pelayanan bamk tersebut. Begitu pula antara pihak bank dan para debitur, 

dana-dana yang cair menandakan bahwa pihak bank percaya kepada 

debitur tersebut. Oleh karena itu debitur harus dapat mengelola dana yang 

diberikan oleh bank dengan sebaik mungkin. 
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2.2.2.2 Agent of Development 

Berkaitan dengan sektor moneter dengan sektor riil. Antara sektor moneter 

dan sektor riil yang terdapat dalam masyarakat keduanya tidak dapat 

dipisahkan, sekto-sektor tersebut saling berinteraksi. sektor riil tidak akan 

berjalan dengan baik apabila sektor monetrnya tidak berjalan baik pula. 

Dalam hal ini tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat 

dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil. Kegiatan 

bank tersebut memungkinkan masyarakat mempunyai keinginan untuk 

investasi, distribusi, dan jasa komunikasi barang dan jasa, mengingat 

semua kegunaan tersebut selalu berkaitan dengan penggunaan uang, 

kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan komunikasi ini tidak lain 

adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 

2.2.2.3 Agent of services 

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga 

memberikan penawaran jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaiatnya 

dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, jasa-jasa ini 

antara lain dapat berupa pengiriman uang, pemberian jaminan bank, jasa 

penitipan barang berharga dan lain-lain. 

 

2.2.3 Jenis-jenis Bank 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis-jenis bank 

menurut fungsinya adalah sebagai berikut : 
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2.2.3.1   Bank Umum 

     Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan berfuungsi sebagai agent of development yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut bank 

umum dapat dibedakan lagi berdasarkan prinsip yang dianutnya, 

antara lain : 

a) Bank Umum Konvensional 

Menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah bank yang 

melaksanakan fungsi penghimpunan, penyaluran, dan lalu 

lintas jasa pembayaran secara umum dengan tingkat bunga 

yang berlaku sesuai dalam ketentuan imbal hasil yang 

diberikan.  

b) Bank Umum Syariah 

          Pada dasarnya pengertian bank umum syariah sama dengan 

bank umum konvensional karena fungsi yang dilakukannya 

pun sama. Namun, prinsip, asas, dan pelaksanaannya 

disesuaikan dengan prinsip bagi hasil, margin, ataupun bonus 

dalam imbal hasilnya (Rustam, 2013 dan Arbi, 2013) 
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     Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pendirian 

bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan melalui peningkatan keadilan, kebersamaan, dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat dengan prinsip syariah, 

demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian. Adapun prinsip utama 

yang dianut oleh bank syariah adalah adanya larangan riba 

(bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. Pengertian riba dan 

bunga dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa 

MUI Nomor 1 Tahun 2004 sebagai berikut : 

“Bunga adalah tambahan yang diperkenankan dalam transaksi 

pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok 

pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok 

tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti 

di muka dan pada umumnya berdasarkan presentase. 

Sedangkan riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang 

terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang 

diperjanjikan sebelumnya.” 

          Larangan riba diperingatkan Allah dalam QS. Ali Imron 

ayat 130 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, 

Janganlan kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan 

bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung.” 
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2.2.3.2 Bank Perkreditan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya, dalam 

pelaksanaan kegiatan usahanya juga dapat secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah 

Bank dilihat dari segi kepemilikannya : 

2.2.3.3 Bank milik pemerintah 

     Adalah bank yang akte maupun modalnya dimiliki oleh 

pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini juga dimiliki 

oleh pemerintah. Contoh dari bank milih pemerintah seperti Bank 

Negara Indonesia 46 (BNI 46), Bank Rakyat Indonesia (BRI), 

Bank Tabungan Negara (BTN). 

     Bank milik pemerintah selain pemerintah pusat juga terdapat 

bank milik pemerintah daerah (BPD) yang terdapat di daerah 

tingkat I dan tingkat II masing-masing Provinsi contohnya seperti 

BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD 

Jawa Timur, BPD Bali, BPD Aceh, BPD Jambi, BPD Kalimantan 

Timur, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Selatan, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD nusa 

Tenggara Timur, dan BPD Lainnya. 
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2.2.3.4 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 pihak swasta pula. 

Contoh bank swasta nasional seperti Bank Muamalat, Bank 

Central Asia (BCA), Bank Danamon, dan bank swasta nasional 

lainnya. 

2.2.3.5 Bank milik koperasi 

     Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan 

yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum 

Koperasi Indonesia. 

2.2.3.6 Bank milik asing 

     Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar 

negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jenis 

kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh Bank 

Asing antara lain Deutsche Bank, American Express Bank, Bank 

of America, dan lainnya. 

2.2.3.7 Bank campuran 

     Adalah bank yang kepemilihan sahamnya dimiliki oleh pihak 

asing dan swasta nasional. Mayoritas kepemilikan sahamnya 

dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Contohnya adalah Bank 

Sakura Swadarma, Bank Finconesia, dan lainnya. 
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Bank dilihat dari segi statusnya : 

2.2.3.8 Bank Devisa 

     Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar 

negeri, travellers cheque, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk 

menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 

2.2.3.9 Bank Non Devisa 

     Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa 

 

2.2.4 Sumber Dana Bank 

Menurut Kasmir (2000) yang dimaksud dengan sumber dana bank adalah 

usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasionalnya. 

Adapun sumber-sumber dana bank antara lain : 

2.2.4.1 Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

Sumber yang berasal dari modal bank itu sendiri. Maksudnya adalah 

setoran dari para pemegang sahamnya. Pencairan dana sendiri terdiri dari 

setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, dan laba 

yang belum dibagi. 

 



29 
 

29 

 

2.2.4.2 Dana yang berasal dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga) 

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 

operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu 

membiayai operasionalnya dari sumber dana lain atau dana pihak ketiga 

ini. Adapun sumber dana ini dapat dilakukan dalam bentuk : 

a) Simpanan giro 

b) Simpanan tabungan 

c) Simpanan deposito 

2.2.4.3 Dana yang bersumber dari lembaga lain 

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan dana jika bank 

mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua 

diatas. Perolehan dana ini bersumber dari : 

a) Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang 

diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang memiliki masalah 

likuiditas. 

b) Pinjaman antar bank (call money) yang diberikan kepada bank yang 

mengalami kalah kliring dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat 

jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. 

c) Pinjaman dari bank-bank luar negeri. 

d) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini bank butuh untuk 

menerbitkan SBPU yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak 

yang berminat baik lembaga keuangan maupun non keuangan. 
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2.3 Produk-Produk Umum Perbankan 

Produk-produk perbankan secara umum dibedakan menjadi beberapa bagian 

sebagai berikut : 

2.3.1 Produk perbankan yang tergolong kredit pasif (Melalui cara bank 

menghimpun dana dari masyarakat). 

2.3.1.1 Tabungan, adalah simpanan dana masyarakat yang penyimpanan dan 

penarikannya tidak terkait dengan jangka waktu. 

2.3.1.2 Giro, adalah simpanan yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja 

dengan menggunakan cek atau giro bilyet. 

2.3.1.3 Deposito berjangka, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada jangka waktu tertentu. 

2.3.1.4 Sertifikat Deposito, adalah salah satu bentuk deposito berjangka yang surat 

buktinya dapat diperjualbelikan. 

2.3.1.5 Deposit On Call, adalah simpanan yang tetap di bank yang jika akan 

diambil harus memberikan kepada pihak bank terlebih dahulu. 

2.3.1.6 Loan Deposit, adalah pinjaman yang dititipkan lagi di bank dan dapat 

diambil sewaktu-waktu. 

2.3.2 Produk perbankan yang tergolong kredit aktif (Melalui cara bank 

menyalurkan dana kepada masyarakat). 

2.3.2.1 Kredit Rekening Koran, merupakan kredit yang diberikan oleh bank dan 

dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 
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2.3.2.2 Kredit Aksep, merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

dengan cara mengeluarkan wesel yang dapat diperdagangkan. 

2.3.2.3 Kredit Reimburs (Letter of Credit = L/C), merupakan pinjaman yang 

diberikan kepada nasabah untuk membantu proses pembayaran atas 

barang-barang yang diimpor dari luar negeri. 

2.3.2.4 Kredit Dokumenter, merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

setelah nasabah menyerahkan dikumen pinjaman barang yang telah 

disetujui oleh kapten kapal yang mengangkut barang tersebut. 

2.3.2.5 Kredit dengan jaminan surat-surat berharga, merupakan pinjaman yang 

diberikan kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga dan 

sekaligus surat berharga sebagai jaminan. 

2.3.3 Produk perbankan yang berupa jasa lalu lintas moneter 

2.3.3.1 Pengiriman Uang / Transfer, merupakan jasa pengiriman uang yang 

dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah baik dalam bentuk rupiah 

maupun mata uang asing. 

2.3.3.2 Inkaso, merupakan jasa penagihan piutang yang dimiliki nasabah atas 

nasabah lainnya. 

2.3.3.3 Diskonto, merupakan jasa pembelian atau penjualan surat-surat berharga 

yang dijamin oleh bank yang bersangkutan. 

2.3.3.4 Bankers Order (Delegasi Kredit), merupakan pemberian kuasa dari badan 

hukum atau seseorang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang pada 

jangka waktu yang telah ditentukan kepada badan hukum atau seseorang 

secara berkala. 
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2.3.3.5 Jual Beli Cek Perjalanan (Traveller’s Cheque), adalah cek yang 

dikeluarkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai untuk dipergunakan 

sebagai alat pembayaran dalam perjalanan, bepergian atau rekreasi baik di 

dalam maupun di luar negeri. 

2.3.3.6 Kartu Kredit (Credit Card), adalah alat pembayaran pengganti uang atau 

cek yang dapat digunakan untuk pelayanan pembayaran. Secara tenik 

kartu kredit berfungsi sebagai sarana pembindah bkua dalam melakukan 

pembayaran transaksi. 

2.3.3.7 Anjungan Tunai Mandiri (ATM), adalah kartu yang diberikan oleh bank 

kepada nasabah yang dapat digunakan untuk menarik dana yang dimiliki 

dengan cara memasukkan kartu tersebut pada mestin ATM dan 

memasukkan PIN (Personal Identification Number) yang dimiliki masing-

masing nasabah. 

 

2.4 Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut dikemukakan beberapa pengertian mengenai laporan 

keuangan antara lain : 

2.4.1.1 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 

Tahun 2009 menjelaskan pengertian laporan keuangan sebagai 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kunerja 

keuangan suatu perusahaan. 
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2.4.1.2 MenurutIna Sugiarto (2009), laporan keuangan adalah hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan tersebut. 

2.4.1.3 Menurut Brigham & Houstan (2014) laporan keuangan adalah 

beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di 

atasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata 

yang mendasari angka-angka tersebut 

2.4.1.4 Menurut Jumingan (2011) laporan keuangan merupakan hasil 

tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan yang 

disusun untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang 

menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data 

keuangan perusahaan. 

Dari definisi-definisi di atas, dapat diketahui bahwa laporan keuangan 

merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan 

dan kinerja perusahaan yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama 

periode akuntansi dari suatu entitas yang akan digunakan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan 

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan 

     Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 

Tahun 2009, tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk 

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 
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laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 

menunjukkan pertanggung-jawaban manjemen atas penggunaan sumber-

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam rangka mencapai 

tujuan tersebut. Suatu laporan keuangan informasi mengenai perusahaan 

yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban termasuk 

keuntungan dan kerugian, serta arus kas. 

     Sedangkan menurut Fahmi (2011), tujuan utama laporan keuangan 

adalah untuk memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan 

dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain 

yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan 

disamping pihak manajemen perusahaan. 

2.4.3 Jenis Laporan Keuangan 

     Secara umum terdapat tiga jenis laporan keuangan yang sering 

digunakan yaitu Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Arus Kas. 

     Menurut Kasmir (2000) laporan laba rugi merupakan laporan keuangan 

yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode 

tertentu. 

     Menurut Munawir (2002) neraca atau balance sheet adalah laporan 

yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau 

aktiva, kewajiban-kewajibannya atau utang, dan hak para pemilik 

perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau modal pemilik 

pada suatu saat tertentu. 
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     Menurut Brigham & Houston (2014) menyatakan bahwa laporan arus 

kas adalah laporan yang melaporkan dampak dari aktivitas-aktivitas 

operasi, investasi, dan pendanaan oleh perusahaan pada arus kas selama 

periode akuntansi. 

     Namun untuk memenuhi kebutuhan penggunanya, laporan keuangan 

juga dilengkapi dengan adanya catatan atas laporan keuangan. Menurut 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2004, catatan atas laporan 

keuangan mengungkapkan beberapa hal antara lain : 

2.4.3.1 Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap 

peristiwa dan transaksi yang penting. 

2.4.3.2 Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

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

laporan arus kas. 

2.4.3.3 Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 

tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

 

2.5 Analisis Laporan Keuangan 

     Menurut Sofyan Syafri Harahap (2009) analisis laporan keuangan terdiri 

dari dua kata, pertama adalah analisis yang berarti memecahkan atau 

menguraikan suatu unit tertentu menjadi berbagai unit-unit kecil. Kedua 

adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, dan arus kas 

(dana). Dari dua kata tersebut, maka analisis laporan keuangan dapat 
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diartikan sebagai suatu kegiatan menguraikan pos-pos laporan keuangan 

menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang 

bersifat signifikan atau yang memiliki makna antara satu dengan yang lain 

baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan 

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting untuk proses 

menghasilkan suatu keputusan yang tepat. 

     Menurut Jumingan (2011) suatu analisis laporan keuangan berarti suatu 

kegiatan melakukan telaah tentang hubungan dan kecenderungan untuk 

mengetahui keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan perusahaan. 

Pengukuran dilakukan dengan menelaah hubungan antara unsur-unsur yang 

ada dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, analisis laporan keuangan 

berarti menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk tujuan 

tertentu yang berguna bagi pengambilan keputusan.  

     Menurut Munawir (1981) dalam menganalisis laporan keuangan terdapat 

empat faktor utama yang harus diperhatikan, antara lain : 

2.5.1 Likuiditas 

  Likuiditas merupakan faktor yang menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang 

terdiri dari kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak 

luar perusahaan (kreditur) maupun yang berhubungan dengan 

intern perusahaan. Menurut Jumingan (2011) analisis likuiditas 

sangatlah penting karena bank-bank komersial dan kreditur janga 

pendek lainnya sangat menaruh perhatian pada tingkat keamanan 
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bagi kredit-kredit jangka pendeknya, manajemen berkepentingan 

untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal kerja dan pemegang 

saham beserta kreditur jangka panjang berkepentingan untuk 

mengetahui prosek pembayaran dividen dan bunga.  

2.5.2 Solvabilitas 

Solvabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jika perusahaannya dilikuidasi. 

2.5.3 Rentabilitas 

Rentabilitas dapat juga disebut sebagai profitabilitas yang 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

2.5.4 Stabilitas Usaha 

Stabilitas usaha dapat dilihat dengan mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga serta 

hutang-hutangnya secara tepat waktu. 

     Menurut Mamduh Hanafi (2015) bahwa dalam teknik menganalisis 

laporan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan 

dihitung dengan menggabungkan angka-angka di neraca dengan atau angka-

angka pada laporan laba rugi. Terdapat lima jenis rasio keuangan yang 

sering digunakan : 
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a) Rasio Likuiditas  

Rasio yang mengukur keampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendek. 

b) Rasio Aktivitas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya 

dengan efisien. 

c) Rasio Utang / Leverage 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi total 

kewajibannya. 

d) Rasio Keuntungan / Profitabilitas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

profitabilitas. 

e) Rasio Pasar 

Rasio yang mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, 

pendapatan, atau dividen. 

 

2.6 Tingkat Kesehatan Bank 

     Untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan saat ini serta untuk 

menentukan kebijakan yang perlu diambil di masa depan maka setiap 

perusahaan khususnya bank perlu melakukan pengukuran tingkat kesehatan 

bank. Menurut Rivai (2013) penilaian tingkat kesehatan ini mencakup aspek 

finansial dan aspek non finansial. Adapun tujuannya adalah untuk 
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mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, 

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. 

     Perkembangan usaha bank di Indonesia saat ini dirasa semakin dinamis 

dan berpengaruh terhadap tingkat risiko yang dihadapi, maka dari itu 

penilaian tingkat kesehatan bank perlu disempurnakan lagi agar dapat 

mencerminkan kondisi bank pada saat ini dan di waktu yang akan datang. 

Penyempurnaan atau penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian 

tingkat kesehatan bank lebih efektif sebagai alat evaluasi kinerja bank. 

     Bank Indonesia dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan 

bank mengharuskan semua bank membuat laporan keuangan yang harus 

dilaporkan ke BI. Tujuannya adalah untuk mengetahui seluruh aktivitas dan 

prestasi perbankan dari tahun ke tahun. Ketentuan penilaian kesehatan bank 

yang dikeluarkan oleh BI tentang penilaian tingkat kesehatan bank memiliki 

tujuan antara lain : 

a. Tolak ukur bagi manajemen untuk menilai apakah pengelolaan bank 

dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan 

bank baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan 

(SK No. 30/11/KEP.DIR tanggal 30 April 1997 dan SE No. 

30/2/UPPB tanggal 30 April 1997) 

     Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mengenai 

sistem penilaian tingkat kesehatan bank terhadap kondisi atau kinerja suatu 
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Bank melalui penilaian faktor profil risiko, GCG, rentabilitas, dan 

permodalan. Pernilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui 

penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur 

jugment yang didasarkam atas materialistis dan signifikansi dari faktor-

faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri 

perbankan dan perekonomian nasional. 

     Berdasarkan PBI No.6/10/PBI/2004 Bank Indonesia telah menetapkan 

sistem penilaian tingkat kesehatan bank yaitu CAMELS (Capital, Assets, 

Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to market risk). CAMELS 

merupakan aspek yang banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan serta 

kesehatan bank. Penilaian CAMELS mencakup rasio capital untuk 

menghitung kecukupan modal, assets untuk menghitung aktiva 

produktif/aset secara kualitatif, aspek manajemen bank, aspek earning untuk 

mengukur rentabilitas, aspek liquidity untuk mengukur likuiditas, dan aspek 

sensitivity to market risk untuk melihat sensitivitas bank terhadap risiko 

pasar. 

     Namun, seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan perbankan 

di Indonesia, Bank Indonesia selanjutnya merevisi komponen pengukuran 

kesehatan bank yang dituangkan dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 yang 

mengganti sistem CAMELS dengan RBBR (Risk Based Bank Rating). 

Cakupan aspek yang dihitung antara ain aspek risk profile, good corporate 

governance, earning, dan capital. Perbedaan pengukuran dengan 

menggunakan metode ini adalah adanya pengukuran tata kelola perbankan 

yang mencakup seluruh operasional dan komponen proses dalam bank. 
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Sistem ini berlaku baik pada bank konvensional maupun bank yang 

berprinsip syariah. Metode atau pendekatan penilaian kesehatan bank ini 

memungkinkan Bank Indonesia sebagai lembaga tertinggi perbankan di 

Indonesia melakukan pengawasan tindakan yang sesuai dan tepat waktu 

karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor 

penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat 

dikomunikasikan kepada bank. 

     Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya 

denga baik. Untuk menjadi bank yang sehat agar mampu berjalan dengan 

baik, maka bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas 

asetnya dengan baik, melakukan pengelolaan dan operasional perusahaan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup 

untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara 

likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. 

2.6.1 Arti Penting Kesehatan Bank 

     Kesehatan suatu bank merupakan hal yang sangat penting berkaitan 

dengan kepercayaan masyarakat dalam hal pengelolaan dana oleh bank. 

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik, dengan kata lain bank yang sehat adalah bank yang mampu menjaga 

dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi 

intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta 

dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan segala 

kebijakannya terutama kebijakan moneter (Permana, 2012). Penilaian 

tingkat kesehatan bank juga dapat diartikan sebagai penilaian atas 
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kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional bank dan 

mampu memenuhi semua kewajiban sesuai dengan peraturan perbankan 

dengan baik.  

     Bank yang memiliki tingkat kesehatan yang buruk berarti terdapat 

masalah di dalamnya. Tingkat kesehatan yang buruk tentu saja akan 

menurunkan kinerja dari perbankan yang secara otomatis juga akan 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Apabila 

bank tidak dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya di 

kemudian hari maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup bank 

dimulai dari hilangnya kepercayaan masyarakat yang menyebabkan 

masyarakat menarik kembali asetnya yang ada di dalam bank hingga 

dihentikan kegiatan operasi bank tersebut apabila keadaannya semakin 

buruk. 

 

2.7 Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk 

Based Bank Rating 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 25 

Oktober 2011bahwa penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode 

Risk Based Bank Rating yang dapat diukur melalui komponen Risk Profile, 

Good Corporate Governance, Earning, dan Capital (RGEC). 

2.7.1 Risk Profile (Profil Risiko) 

Terdapat beberapa jenis risiko yang ada dalam suatu perusahaan, untuk 

menghindari risiko-risiko tersebut perlu adanya pengendalian terhadap 
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risiko inheren dan kualitas manajemen risiko pada risiko kredit, pasar, 

likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan, dan reputasi yang 

diuraikan sebagai berikut : 

2.7.1.1 Inherent Risk. Risiko Inheren adalah risiko yang melekat pada 

kegiatan bisnis bank, yang berpotensi mempengaruhi posisi 

keuangan bank. Inherent Risk dapat berupa parameter yang 

bersifat ex-post (telah terjadi) maupun parameter yang bersifat ex-

ante (belum terjadi). 

2.7.1.2 Risk Control System (RCS). Kualitas Penerapan Manejemen 

Risiko merupakan penjabaran dari penerapan Basel II Pilar 2 

(terdiri dari empat pilar utama) – Supervisory review yang telah 

dijabarkan dalam perbankan Indonesia melalui Peraturan Bank 

Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko 

2.7.1.3 Risiko Kredit 

     Kredit berarti kepercayaan yaitu kepercayaan bank (kreditur) 

yang diberikan kepada nasabah (debitur) untuk memperoleh dan 

menggunakan dana sebagaimana mestinya serta mampu untuk 

mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 

kedua belah pihak (Kasmir, 2010). Risiko Kredit merupakan 

risiko yang bersumber pada pembiayaan yang dapat 

meningkatakibat terfokusnya penyediaan dana pada nasabah di 

wilayah, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu 

(Arbi, 2013). Risiko ini merupakan risiko yang wajib 
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diperhitungkan dalam penilaian risiko inheren (melekat). Rustam 

(2013) menyatakan bahwa secara umum ekposur risiko kredit 

merupakan salah satu risiko utama dalam perbankan di Indonesia 

sehingga kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, 

memantau, dan mengendalikan risiko kredit serta menyediakan 

modal yang cukup bagi risiko sangat penting. 

     Secara kuantitatif risiko ini dapat dilihat dari besarnya rasio 

NPL bank umum. Perhitungan tersebut berasal dari perbandingan 

pembiayaan bermasalah. Menurut Mudrajad Kuncoro & 

Suhardjono (2002) kredit bermasalah berarti suatu keadaan 

dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau 

seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikan. 

Kredit bermasalah meliputi kredit macet, diragukan, dan kurang 

lancar dengan total kredit atau pembiayaan yang diberikan. 

Jumlah kredit bermasalah dapat dilihat dari catatan atas laporan 

keuangan tepatnya pada poin “kredit yang diberikan” . Sedangkan 

total kredit yang diberikan dapat dilihat pada neraca bagian aset 

biasanya tertulis “jumlah kredit yang diberikan”.Fungsi mengukur 

rasio ini adalah mengetahui besarnya kredit bermasalah bank 

sebagai acuan untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit 

kedepannya.  

     Semakin tinggi rasio NPL, semakin buruk kualitas kredit bank 

yang berarti semakin besar risiko kreditnya. Bank dengan rasio 

NPL yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan 
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aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga berpotensi 

terhadap kerugian bank (Wisnu Mawardi : 2015). Bank Indonesia 

menetapkan rasio NPL yang sangat baik adalah kurang dari 2%.  

Kriteria penetapan peringkat profil risiko kredit melalui 

perhitungan rasio NPL adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko Kredit (NPL) 

 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat NPL< 2% 

2 Sehat 2% ≤ NPL< 5% 

3 Cukup Sehat 5% ≤ NPL< 8% 

4 Kurang Sehat 8% ≤ NPL<12% 

5 Tidak Sehat NPL≥ 12% 

   Sumber : SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

 

2.7.1.4 Risiko Pasar 

Rustam (2013) menyebutkan bahwa perubahan harga pasar 

termasuk suku bunga, nilai tukar dan transaksi derivatif lain 

termasuk dalam risiko pasar. Risiko ini perlu dipertimbangkan 

dengan manajemen risiko pasar untuk meminimalkan 

kemungkinan dampak negatif pada perubahan aset dan 

permodalan bank. 

2.7.1.5 Risiko Likuiditas 

     Arbi (2013) menyebutkan bahwa risiko likuiditas adalah risiko 

akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang 

jatuh tempo baik dari sumber pendanaan arus kas maupun aset 
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likuid lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rasio 

likuiditas ini mampu memicu kebangkrutan perbankan sehingga 

perlu adanya pemeliharaan likuiditas kas untuk mendukung 

pertumbuhan aset dan kepercayaan nasabah dengan melihat akses 

sumber dana serta komposisi aset dan kewajiban bank. 

     Risiko likuiditas dapat dilihat dari besarnya rasio LDR yang 

membandingkan jumlah kredit dengan jumlah dana pihak ketiga 

yang ada.Jumlah / total kredit yang diberikan dapat dilihat pada 

neraca bagian aset biasanya tertulis “jumlah kredit yang 

diberikan”, sedangkan dana pihak ketiga dapat dilihat pada neraca 

bagian liabilitas yang tertulis “jumlah simpanan dari nasabah”. 

Bank dikatakan memiliki likuiditas yang baik ketika bank mampu 

memenuhi semua kewajibannya serta mampu memenuhi 

permintaan kebutuhan dana nasabahnya tanpa penangguhan. 

Semakin tinggi rasio LDR memberikan indikasi bahwa semakin 

rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan 

(Lukman Dendawijaya : 2009). Kriteria penetapan peringkat 

profik risiko likuiditas dengan perhitungan rasio LDR adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.3 

Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko Likuiditas (LDR) 

 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat LDR ≤ 75% 

2 Sehat 75% <LDR ≤ 85% 

3 Cukup Sehat 85% < LDR ≤ 100% 

4 Kurang Sehat 100% < LDR ≤ 120% 

5 Tidak Sehat LDR > 120% 

    Sumber : SE BI No.6/23/DPNP Tahun 2004 

Namun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 formula perhitungan rasio 

LDR akan ditambahkan dengan komponen surat berharga yang 

diterbitkan bank, sehingga rasio LDR diganti menjadi rasio LFR 

(Loan to Funding Ratio). Alasan penambahan komponen tersebut 

adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan 

melalui pertumbuhan kredit perbankan maka perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap kebijakan GWM (Giro Wajib 

Minimum).Surat berharga yang diterbitkan bank dapat dilihat pada 

laporan keuangan tepatnya di neraca bagian liabilitas dan tertulis 

“Surat berharga yang diterbitkan”. Surat  berharga  yang  

digunakan  dalam  perhitungan rasio LFR adalah  surat  berharga  

yang  memenuhi kriteria :   

a) Diterbitkan  bank  dalam  bentuk medium  term  notes (MTN),  

floating  rate  notes (FRN),  dan  obligasi selain obligasi 

subordinasi 
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b) Ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public 

offering) 

c) Memiliki  peringkat  yang  diterbitkan  lembaga  pemeringkat  

dengan  peringkat  paling  kurang setara dengan peringkat 

investasi 

d) Dimiliki bukan bank baik penduduk dan bukan penduduk, dan  

e) Ditatausahakan  di  lembaga  yang  berwenang  

memberikanlayanan  jasa  penyimpanan  dan penyelesaian 

transaksi efek. 

Besaran dan parameter yang digunakan dalam GWM LFR adalah 

bahwa batas bawah rasio LFR sebesar 78%, batas atas rasio LFR 

sebesar 92%. Namun apabila rasio NPL total kredit secara bruto 

kurang dari 5% maka batas atas rasio LFR naik menjadi 94%. 

2.7.1.6 Risiko Operasional 

Rustam (2013) menyebutkan bahwa kegiatan operasional bank 

menyangkut proses yang dilakukan oleh pihak internal maupun 

kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.  

2.7.1.7 Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan dan/ atau 

kelemahan aspek yuridis. Selain itu risiko ini juga dapat timbul 

karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola 

munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan 

kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko ini dapat 

bersumber atau berasal dari operasional perusahaan, perjanjian 
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dengan pihak eksternal, ketidakpastian hukum dan kelalaian 

penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk 

penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara. 

2.7.1.8 Risiko Stratejik 

Risiko stratejik adalah risiko yang muncul akibat ketidaktepatan 

bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu 

keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi 

perubahan lingkungan bisnis. Rustam (2013) menyebutkan bahwa 

risiko stratejik dapat menimbulkan penarikan dana pihak ketiga 

secara besar-besaran hingga menimbulkan masalah likuiditas dan 

kebangkrutan perusahaan. 

2.7.1.9 Risiko Kepatuhan 

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak 

mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko ini dapat timbul 

karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap 

ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku.  

2.7.1.10 Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi negatif 

terhadap bank. Dalam dunia perbankan kepercayaan masyarakat 

akan jasa yang ditawarkan oleh bank mempunyai nilai tersendiri 

bagi masyarakat. Dengan menjaga kepercayaan itu, secara tidak 
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langsung reputasi bank di mata masyarakat terutama nasabah 

akan terjaga. 

 

2.7.2 Good Corporate Governance (GCG) 

     Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) dalam 

Sugiarto (2009), Good Corporate Governance adalah seperangkat 

peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, 

pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern 

lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata 

lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.Manfaat 

penerapan prinsip-prinsip dalam GCG antara lain : 

2.7.2.1 Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses keputusan 

yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 

2.7.2.2 Mempermudah perolehan dana pembiayan yang lebih murah dan tidak 

rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkan 

nilai perusahaan. 

2.7.2.3 Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. 

2.7.2.4 Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus meningkatkan nilai dan dividen dari stakeholders. 

Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank ditinjau dari asas penerapan 

GCG pada perbankan umum antara lain : 
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1. Disclosure and Transparancy (Keterbukaan dan Transparansi) 

Prinsip ini mengedepankan pentingnya pengungkapan dan transparansi 

mengenai hal-hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para 

pemegang kepetingan (stakeholders). 

2. Accountability (Akuntabilitas) 

Adalah prinsip yang menyangkut tanggung jawab manajemen melalui 

pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuatan para 

manajer (dewan direksi, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor). 

3. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Adalah prinsip yang menyangkut kesesuaian pengelolaan perusahaan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini merupakan 

tanggung jawab perusahaan untuk tunduk terhadap hukum dan bertindak 

dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. 

4. Independency (Independensi) 

Prinsip dasar independensi yaitu meluncurkan pelaksanaan asas Corporate 

Governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga 

masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak 

dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Fairness (Kewajaran) 

Adalah prinsip yang harus diterapkan perusahaan sehubungan dengan 

perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang 

saham minoritas dan pemegang saham asing dengan keterbukaan 
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informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan 

perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading). 

Tabel 2.4 

Nilai Komposit Penilaian Faktor Good Corporate Governance (GCG) 

 

No Nilai Komposit Predikat 

1 Nilai Komposit < 1,5 Sangat Baik 

2 1,5 ≥ Nilai Komposit < 2,5 Baik 

3 2,5 ≥ Nilai Komposit < 3,5 Cukup Baik 

4 3,5 ≥ Nilai Komposit < 4,5 Kurang Baik 

5 4,5 ≥ Nilai Komposit < 5 Tidak Baik 

              Sumber : SE BI No.9/12/DPNP Tahun 2007 

 

2.7.3 Earnings (Rentabilitas) 

     Jumingan (2011) menyebutkan bahwa rentabilitas adalah hasil 

perolehan dari investasi (penanaman modal) yang dikatakan dengan 

persentase dari besarnya investasi. Untuk mengukur tingkat risiko bank 

perlu dilakukan penilaian terhadap rentabilitas. Penilaian ini merupakan 

penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas bank untuk 

mendukung kegiatan operasional dan permodalannya. Faktor-faktor yang 

harus dipertimbangan dalam penilaian ini meliputi penilaian terhadap 

kinerja pendapatan (earnings), dan sustainability pendapatan (earnings) 

Bank (PBI No.13/1/PBI/2011 pasal 7 ayat 3). Pengukuran rasio 

rentabilitas dalam analisis kesehatan bank diukur dengan menggunakan 

tiga rasio, antara lain : 
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2.7.3.1 Return On Asset (ROA) 

     Menurut Kasmir (2008), rasio ROA digunakan sebagai ukuran dasar 

keuntungan bank dalam imbal hasil atas aset. Karena rasio ROA 

memberikan menunjukkan beberapa banyak laba yang dihasilkan dari rata-

rata asetnya. Rasio ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum 

pajak dengan rata-rata total aset. Laba sebelum pajak dapat dilihat pada 

laporan keuangan bank tepatnya laporan laba rugi dan biasanya tertulis 

“laba sebelum beban pajak”. Sedangkan rata-rata total aset diperoleh dari 

perhitungan total aset awal periode ditambah total aset akhir tahun dibagi 

dua.Semakin besar rasio ROA suatu bank, maka semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula 

posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Lukman Dendawijaya : 

2009).  

Bank Indonesia menerapkan angka rasio ROA ≥ 1,5% agar sebuah 

bank dikatakan dalam kondisi sehat. Perhitungan rasio ROA dapat 

dilakukan dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan rata-rata 

total aset dari bank tersebut. Kriteria penetapan peringkat rentabilitas 

melalui perhitungan  rasio ROA adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.5 

Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat ROA > 1,5% 

2 Sehat 1,25% < ROA ≤ 1,5% 

3 Cukup Sehat 0,5% < ROA ≤ 1,25% 

4 Kurang Sehat 0% < ROA ≤ 0,5% 

5 Tidak Sehat ROA ≤ 0% 

Sumber : SE BI No.6/23/DPNP Tahun 2004 



54 
 

54 

 

2.7.3.2 Net Interest Margin (NIM) 

     Rasio ini mengukur kemampuan aset/aktiva produktif atas hasil 

pendapatannya. Earnings Aset terdiri dari surat berharga, surat-surat 

berjangka, pinjaman penyertaan, dan aktiva valuta asing. Rasio NIM 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga 

bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga 

dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini, maka meningkat pula 

pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga 

kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 

     Bank Indonesia menetapkan rasio NIM > 3% agar sebuah bank dapat 

dikatakan sehat. Adapun rumus untuk menghitung rasio NIM adalah 

dengan membandingkan pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva 

produktifnya. Kriteria penerapan peringkat rentabilitas melalui 

perhitungan NIM adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.6 

Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (NIM) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat NIM >3% 

2 Sehat 2% < NIM ≤ 3% 

3 Cukup Sehat 1,5% < NIM ≤ 2% 

4 Kurang Sehat 1% < NIM ≤ 1,5% 

5 Tidak Sehat NIM ≤ 1% 

 Sumber : SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 
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2.7.4 Capital (Modal) 

     Modal adalah aspek yang sangat penting dalam suatu bisnis. Modal 

digunakan untuk mengembangkan usaha atau bisnis yang sedang 

dijalankan. Kebutuhan modal yang cukup penting untuk operasional 

perusahaan guna menghindari kesulitan likuiditas dan risiko yang timbil 

saat terjadi krisis. Namun, kelebihan modal terutama dalam industri 

perbankan bukanlah hal yang baik. Kelebihan modal menunjukkan adanya 

penimbunan dana yang dapat berakibat terhambatnya produktifitas yang 

berarti menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan 

(Munawir, 1981). 

     Rasio untuk menilai permodalan ini adalah rasio CAR. Bank Indonesia 

menetapkan rasio CAR yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang 

harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu 

dari total ATMR. Fungsi dari perhitungan rasio CAR juga untuk 

mengetahui kemampuan bank menutupi penurunan asetnya sebagai akibat 

dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aset berisiko. Rasio CAR 

memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung 

risiko seperti kredit, surat berharga, tagihan pada bank lain juga ikut 

dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana dari 

sumber-sumber di luar bank seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan 

lain-lan (Lukman Dendawijaya : 2009). 

     Menurut Arbi (2013) ATMR adalah aktiva dan komitmen bank yang 

ditimbang dengan faktor tertentu kemudian dibobot menurut risiko yang 

terkandung dalam aktiva tersebut. ATMR menunjukkan nilai aktiva 
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berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. 

Bank Indonesia menetapkan angka rasio CAR > 12% agar sebuat bank 

dapat dikatakan dalam kondisi sehat. Perhitungan rasio CAR dapat 

dilakukan dengan membandingkan modal yang dimiliki bank dengan total 

ATMR-nya.Jumlah modal yang dimiliki dan total ATMR dapat dilihat 

pada laporan keuangan bank bagian catatan atas laporan keuangan 

tepatnya pada bagian “manajemen modal”. Kriteria penetapan peringkat 

permodalan melalui perhitungan rasio CAR adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.7 

Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat CAR ≥ 12% 

2 Sehat 9% ≤ CAR < 12% 

3 Cukup Sehat 8% ≤ CAR < 9% 

4 Kurang Sehat 6% < CAR < 8% 

5 Tidak Sehat CAR ≤ 6% 

Sumber : SE BI No.6/23/DPNP Tahun 2004 
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2.7.5 Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank 

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan 

analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap 

faktor. Peringkat komposit dibagi menjadi lima kategori antara lain : 

2.7.5.1 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. 

2.7.5.2 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. 

2.7.5.3 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. 

2.7.5.4 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. 

2.7.5.5 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. 
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2.8 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang : 

1. Permasalahan dunia perbankan yang berdampak perlunya peningkatan penerapan manajemen risiko. 

2. Pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah dalam pertumbuhan ekonomi negara. 

3. Kinerja Bank Pembangunan Daerah yang masih fluktiatif dan belum maksimal. 

4. Bank Jatim salah satu BPD yang telah IPO namun fakta menunjukkan laporan profil risiko dan beberapa rasio 

keuangan yang dipublikasi masih belum maksimal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 

deskriptif menurut Umi Narimawati (2008) berarti menggambarkan atau 

menguraikan hasil penelitian melalui pengungkapan berupa narasi, grafik, 

maupun gambar. Sedangkan pendekatan kuantitatif menurut Efferin 

Sujoko (2004) adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-

variabel penelitian dalam angka, dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistika dan atau permodelan sistemastis. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada 

dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik 

individu atau kelompok (Syamsudin & Damiyanti : 2011). 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

     Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka yang 

harus dilakukan proses pengolahan sebelumnya agar dapat 

diinterpretasikan dan dapat dimengerti. Menurut Dr. Anak Agung Putu 

Agung, M.Si (2012) data kuantitatif adalah seluruh informasi yang 
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dikumpulkan dari lapangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-

angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan data kuantitatif adalah data-data laporan keuangan dari 

Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan 

data kualitatif menurut Sugiyono (2013) adalah data dalam bentuk kata, 

skema, dan gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini adlaah laporan 

tahunan self assesment aspek GCG Bank Jatim tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2016. 

     Menurut Anwar Sanusi (2011) sumber data memiliki pengertian dari 

mana sumber data itu berasal. Pada penelitian ini beberapa sumber data 

akan digunakan adalah data sekunder. Menurut Anwar Sanusi (2011) data 

sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak 

lain. Data sekunder tersebut meliputi laporan keuangan tahunan dari Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) periode tahun 2013 

sampai dengan tahun 2016 setelah IPO yang telah dipublikasikan di 

website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).  

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

     Pengumpulan data merupakan salah satu prosedur sistematik yang 

standar dan harus dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan 

dalam melakukan penelitian terkait. Menurut Sugiyono (2013) teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian terkait dengan tujuannya untuk mendapatkan data. Pemilihan 

teknik pengumpulan data yang tepat akan mendukung ketepatan dan 

keakuratan informasi yang didapatkan oleh peneliti. Sesuai dengan jenis 

http://www.idx.co.id/
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data dalam penelitian ini yaitu datasekunder, maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dokumentasi. Menurut Anwar Sanusi (2011) 

dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang biasanya 

dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik 

pribadi maupun kelembagaan. 

     Teknik pengumpulan dokumentasi pada penelitian ini dilakukan pada 

studi laporan keuangantahunan yang diterbitkan Bank Jatim melalui 

website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

     Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

yang terkait dalam kinerja keuangan bank terutama yang berhubungan 

dengan penilaian tingkat kesehatan bank menurut metode Risk Based Bank 

Rating. Adapun variabel yang dimaksud adalah empat aspek yang 

dianalisis dalam menjawab rumusan masalah mengenai tingkat kesehatan 

Bank Jatim dengan menggunakan metode Risk Based Bank Rating antara 

lain Aspek risiko (LFR dan NPL), Aspek GCG, Aspek Rentabilitas atau 

Earnings (ROA dan NIM), dan Aspek Modal atau Capital (CAR) 

3.3.1 Risk Profile (Profil Risiko) 

3.3.1.1 Risiko Kredit  

Risiko Kredit merupakan risiko yang bersumber pada pembiayaan yang 

dapat meningkatkan akibat terfokusnya penyediaan dana pada nasabah di 

wilayah, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu (Arbi, 

http://www.idx.co.id/
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2013). Secara kuantitatif risiko ini dapat dilihat dari besarnya rasio NPL 

yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah kredit bermasalah 

dengan total kredit yang diberikan. Jumlah kredit bermasalah dapat dilihat 

dari catatan atas laporan keuangan tepatnya pada poin “kredit yang 

diberikan” . Sedangkan total kredit yang diberikan dapat dilihat pada 

neraca bagian aset biasanya tertulis “jumlah kredit yang diberikan”. Bank 

Indonesia menetapkan rasio NPL yang sangat baik adalah kurang dari 2%. 

Perhitungan rasio NPL menggunakan rumus sebagai berikut : 

  Jumlah Kredit Bermasalah 

   NPL =         x 100% 

   Total Kredit yang diberikan 

Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

 

3.3.1.2 Risiko Likuiditas 

     Arbi (2013) menyebutkan bahwa risiko likuiditas adalah risiko akibat 

ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo 

baik dari sumber pendanaan arus kas maupun aset likuid lainnya.     

Risiko likuiditas dapat dilihat dari besarnya rasio LDR yang merupakan 

hasil perbandingan antara jumlah kredit dengan jumlah dana pihak ketiga 

yang dimiliki. Jumlah atau total kredit yang diberikan dapat dilihat pada 

neraca bagian aset biasanya tertulis “jumlah kredit yang diberikan”, 

sedangkan dana pihak ketiga dapat dilihat pada neraca bagian liabilitas 

yang tertulis “jumlah simpanan dari nasabah” yang terdiri dari simpanan 

tabungan, giro, dan deposito.  
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 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/11/PBI/2015 

tanggal 25 Juni 2015 formula perhitungan rasio LDR akan ditambahkan 

dengan komponen surat berharga yang diterbitkan bank, sehingga rasio 

LDR diganti menjadi rasio LFR. Sehingga formula dana pihak ketiga 

pada perhitungan rasio LFR menjadi simpanan tabungan, giro, deposito, 

dan juga surat berharga yang diterbitkan bank.  Bank dikatakan memiliki 

likuiditas yang baik ketika bank mampu memenuhi semua kewajibannya 

serta mampu memenuhi permintaan kebutuhan dana nasabahnya tanpa 

penangguhan. Perhitungan rasio LDR dan rasio LFR menggunakan 

rumus sebagai berikut :    

  Jumlah Kredit 

   LDR =     x 100% 

 Jumlah Dana Pihak Ketiga 

                           (Giro, Tabungan, dan Deposito) 

 
Sumber: Lampiran SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

 Jumlah Kredit 

   LFR =     x 100% 

  Jumlah Dana Pihak Ketiga  

  (Giro, Tabungan, Deposito, dan Surat Berharga yang diterbitkan bank) 
 

Sumber: PBI No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 

 

 

3.3.2 Good Corporate Governance (GCG) 

     Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) yang 

dikutip Hendra (2007) dalam Sugiarto (2009), Good Corporate 

Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan 

antara pemegang saham, pengurus, pemerintah, karyawan, serta pemegang 

kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan 

kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan 
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mengendalikan perusahaan.Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank 

ditinjau dari asas penerapan Good Corporate Governance pada perbankan 

umum antara lain : 

6. Disclosure and Transparancy (Keterbukaan dan Transparansi) 

Prinsip ini mengedepankan pentingnya pengungkapan dan 

transparansi mengenai hal-hal penting bagi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, serta para pemegang kepetingan (stakeholders). 

7. Accountability (Akuntabilitas) 

Adalah prinsip yang menyangkut tanggung jawab manajemen 

melalui pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuatan para 

manajer (dewan direksi, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor). 

8. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Adalah prinsip yang menyangkut kesesuaian pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini 

merupakan tanggung jawab perusahaan untuk tunduk terhadap hukum dan 

bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

sekitarnya. 

9. Independency (Independensi) 

Prinsip dasar independensi yaitu meluncurkan pelaksanaan asas 

Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan 

tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 
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10. Fairness (Kewajaran) 

Adalah prinsip yang harus diterapkan perusahaan sehubungan 

dengan perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama 

pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dengan 

keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk 

pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading). 

Tabel 3.1 

11 Aspek Penilaian Faktor Good Corporate Governance 

No Faktor Bobot (%) 

1 
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan 

komisaris 
10.00 

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi 20.00 

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10.00 

4 Penanganan benturan kepentingan 10.00 

5 Penerapam fungsi kepatuhan bank 5.00 

6 Penerapan fungsi audit intern 5.00 

7 Penerapan fungsi audit ekstern 5.00 

8 
Penerapan fungsi manajemen risiko dan 

pengendalian intern 
7.50 

9 
Penyediaan dana kepada pihak terkait (related 

party) dan debitur besar (large exposures) 
7.50 

10 

Transparansi kondisi keuangan dan non 

keuangan bank, laporan pelaksanaan Good 

Corporate Governance dan laporan intern 

15.00 

11 Rencana strategis bank 5.00 

Sumber : www.bi.go.id, 2007 

 

 

 

http://www.bi.go.id/
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3.3.3 Earnings (Rentabilitas) 

     Jumingan (2011:245) menyebutkan bahwa rentabilitas adalah hasil 

perolehan dari investasi (penanaman modal) yang dikatakan dengan 

persentase dari besarnya investasi.Pengukuran aspek rentabilitas dalam 

analisis kesehatan bank diukur dengan menggunakan tiga rasio, yaitu : 

3.3.3.1 Return On Asset (ROA) 

     Menurut Kasmir (2008:211), rasio ROA digunakan sebagai ukuran 

dasar keuntungan bank dalam imbal hasil atas aset. Rasio ROA merupakan 

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset. Laba 

sebelum pajak dapat dilihat pada laporan keuangan bank tepatnya laporan 

laba rugi dan biasanya tertulis “laba sebelum beban pajak”. Sedangkan 

rata-rata total aset diperoleh dari perhitungan total aset awal periode 

ditambah total aset akhir tahun dibagi dua. Semakin besar rasio ROA suatu 

bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank 

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan 

aset. Bank Indonesia menetapkan rasio ROA ≥ 1,5% agar sebuah bank 

dikatakan dalam kondisi sehat. Perhitungan rasio ROA menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

  Laba Sebelum Pajak 

ROA =    x 100% 

 Rata-rata Total Aset 

  Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 
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3.3.3.2 Net Interest Margin (NIM) 

     Rasio ini mengukur kemampuan aset atau aktiva produktif atas hasil 

pendapatannya. Earnings Aset terdiri dari surat berharga, surat-surat 

berjangka, pinjaman penyertaan, dan aktiva valuta asing.Semakin besar 

rasio ini, maka meningkat pula pendapatan bunga atas aktiva produktif 

yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi berasalah 

semakin kecil. Bank Indonesia menetapkan rasio NIM > 3% agar sebuah 

bank dapat dikatakan sehat. Adapun rumus untuk menghitung rasio NIM 

antara lain : 

    Pendapatan Bunga – Beban Bunga 

NIM =        x 100% 

 Rata-rata Aktiva Produktif 

Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

 

3.3.4 Capital (Modal) 

     Penilaian terhadap permodalan (capital) meliputi penilaian terhadap 

tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Rasio untuk 

menilai permodalan ini adalah CAR yang membandingkan antara modal 

bank yang dimiliki dengan total ATMR. Jumlah modal yang dimiliki dan 

total ATMR dapat dilihat pada laporan keuangan bank bagian catatan atas 

laporan keuangan tepatnya pada bagian “manajemen modal”. Bank 

Indonesia menetapkan rasio CAR yaitu kewajiban penyediaan modal 

minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu 

proporsi tertentu dari total ATMR. 



68 
 

68 

 

     Bank Indonesia menetapkan rasio CAR > 12% agar sebuat bank dapat 

dikatakan dalam kondisi sehat. Perhitungan rasio CAR menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

  Modal Bank 

CAR =    x 100% 

 Total ATMR 

Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

 

3.6. Metode Analisis Data 

     Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

secara kuantitatif dan secara kualitatif. Analisis kuantitatif merupakan 

analisis terhadap data yang berbentuk angka atau bilangan dengan metode 

perbandingan yang berupa perhitungan atau rumus-rumus relevan. 

Analisis kuantitatif diterapkan dalam perhitungan rasio-rasio keuangan 

dan perhitungan lainnya. Sedangkan analisis secara kualitatif dilakukan 

setelah perhitungan rasio dilakukan yaitu dengan menganalisis dan 

menetapkan peringkat komposit untuk masing-masing variabel serta 

pengambilan kesimpulan mengenai sehat atau tidaknya objek penelitian 

sesuai dengan tingkat kesehatan yang sudah ditentukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

     Sejarah singkat mengenai obyek penelitian ini yaitu PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) yang didirikan dengan 

nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 

Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 

91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 

1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang 

mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan 

Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur 

mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan 

daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah 

menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.  

     Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam 

Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 

dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah 

tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah 

dengan Peraturan DaerahNo.11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 

yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 

584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah 
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No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, 

dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 

tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. 

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 

Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan 

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta 

diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 

Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 

3008/1999. 

     Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka 

memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya 

parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan 

perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 

25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang 

telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM 

berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 

tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai 

dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-

0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan 

Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk 

pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan 
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Daerah Jawa Timur Tbk.Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai 

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 

pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) 

dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan 

surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 

9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. 

     Bank Jatim memiliki visi yaitu menjadikan bank yang sehat berkembang 

secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang 

profesional. Sedangkan misi dari Bank Jatim yaitu mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta 

memperoleh laba optimal. Bank Jatim memiliki beberapa budaya 

perusahaan yang terus dipertahankan dari tahun ke tahun, yang pertama 

adalah “Integritas”. Integritas dalam hal ini dijabarkan lebih lanjut menjadi 

tiga poin penting antara lain menunjukkan kejujuran, menjaga komitmen, 

dan berperilaku secara konsisten. Budaya kedua yaitu “Fokus Pelanggan” 

yang berarti berusaha untuk memahami dan mendidik pelanggan, 

mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan pelanggan, 

serta membuat sistem umpan balik bagi pelanggan/hubungan yang 

kolaboratif. Ketiga adalah “Pengaruh” yang berarti berpakaian yang pantas, 

menampilkan sikap profesional, serta berbicara penuh percaya diri.Tugas 

utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah 

melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit 

kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan 
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utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-

jasa perbankan lainnya. 

     Bank Jatim sebagai BPD yang telah Go-Public harus menjaga 

kesehatannya agar dapat menghasilkan kinerja yang baik dan terus 

meningkat agar mampu meningkatkan nilai perusahaan dan menarik 

perhatian investor. Dengan terdaftarnya Bank Jatim di Bursa Efek maka 

publik dapat memperoleh data pergerakan nilai secara mudah setiap saat, 

sehingga publik dapat mengetahui perkembangannya apakah naik atau 

turun. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang diketahui bahwa 

fakta yang tertera pada laporan profil risiko Bank Jatim tahun 2015 setelah 

IPO masih belum maksimal dan rekapan rasio keuangan tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2016 yang masih fluktiatif. Pada laporan keuangan Bank 

Jatim yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia juga masih belum 

terdapat perhitungan rasio LFR (Loan to Funding Ratio) sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia yang terbaru tentang perubahan GWM (Giro 

Wajib Minimum). 
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4.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

berdasarkan Metode Risk Based Bank Rating 

4.2.1 Penilaian Non Performing Loan (NPL) Bank Jatim Periode Tahun 

2013-2016 berdasarkan Metode Risk Based Bank Rating 

Tabel 4.1 

Ringkasan Hasil Penilaian Non Performing Loan (NPL) Bank Jatim 

Periode Tahun 2013-2016 

Keterangan 
Bank Jatim 

2013 2014 2015 2016 

Kredit 

Bermasalah 
795.274 868.030 1.219.784 1.414.451 

Total Kredit 22.084.336 26.194.879 28.411.999 29.675.422 

Rasio NPL 3.44% 3.31% 4.29% 4.77% 

Peringkat 

Komposit 
2 2 2 2 

Kriteria 2% ≤ NPL < 5% 

(Sehat) 

2% ≤ NPL < 5% 

(Sehat) 

2% ≤ NPL < 5% 

(Sehat) 

2% ≤ NPL < 5% 

(Sehat) 

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat pada tahun 2013 rasio NPL Bank 

Jatim adalah sebesar 3.44%. Pada tahun 2014 rasio NPL turun menjadi 

3.31% karena kredit bermasalah naik sebesar 14.32% lebih rendah 

dibanding peningkatan total kreditnya sebesar 18.61%. Pada tahun 2015 

rasio NPL kembali meningkat cukup drastis menjadi 4.29%. Peningkatan ini 

terjadi karena dari tahun 2014 ke tahun 2015 kredit bermasalah naik sebesar 

40.52% jauh lebih tinggi dibandingkan total kreditnya yang hanya 

meningkat 8.46%. Kenaikan kredit bermasalah pada tahun 2015 didominasi 

oleh kenaikan kredit macet yang cukup signifikan dari ketiga sektor yaitu 

modal kerja, investasi, dan konsumsi. Pada tahun 2016 rasio NPL kembali 
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meningkat menjadi 4.77%, walaupun mengalami peningkatan yang tidak 

terlalu drastis namun peningkatan rasio NPL ini menunjukkan bahwa kredit 

bermasalah bertambah lebih tinggi dibanding peningkatan total kreditnya. 

Pada tahun 2016 kredit bermasalah naik sebesar 15.96% lebih tinggi 

dibanding peningkatan total kreditnya yang hanya sebesar 4.45%. Kenaikan 

kredit bermasalah pada tahun 2016 berasal dari kenaikan kredit kurang 

lancar  dan diragukan dari sektor konsumsi, serta kenaikan kredit macet dari 

ketiga sektor. Rincian kolektibilitas kredit Bank Jatim pada tahun 2013 

sampai dengan tahun 2016 terdapat pada Lampiran 3. Rincian persentase 

peningkatan dan penurunan komponen-komponen rasio keuangan terdapat 

pada Lampiran 1. 

 

4.2.2 Penilaian Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Loan to Funding Ratio 

(LFR) Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 berdasarkan Metode Risk 

Based Bank Rating 

Tabel 4.2 

Ringkasan Hasil Penilaian Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Loan to 

Funding Ratio (LFR) Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

Keterangan 
Bank Jatim 

2013 2014 2015 2016 

Dana Pihak 

Ketiga 

(LDR) 

25.987.820 30.270.324 34.263.920 32.798.657 

Dana Pihak 

Ketiga 

(LFR) 

25.987.820 30.270.324 34.263.920 32.798.657 

 



75 

 

 

Lanjutan Tabel  4.2 

Keterangan 
Bank Jatim 

2013 2014 2015 2016 

Total 

Kredit 
22.084.336 26.194.879 28.411.999 29.675.422 

Rasio LDR 84.98% 86.54% 82.92% 90.48% 

Peringkat 

Komposit 
3 3 2 3 

Kriteria 85% < LDR ≤ 100% 

(Cukup Sehat) 

85% < LDR ≤ 100% 

(Cukup Sehat) 

 

75% < LDR ≤ 85% 

(Sehat) 

85% < LDR ≤ 100% 

(Cukup Sehat) 

Rasio LFR 84.98% 86.54% 82.92% 90.48% 

Sumber : Data diolah, 2017 

     Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat rasio LDR Bank Jatim tahun 

2013 adalah sebesar 84.98%. Pada tahun 2014 rasio LDR mengalami 

peningkatan menjadi 86.54% karena peningkatan total kredit lebih besar 

dibanding peningkatan jumlah dana pihak ketiganya. Dana Pihak Ketiga 

pada tahun 2014 hanya meningkat 16.48% dibandingkan total kreditnya 

yang meningkatsebesar 18.61% pada tahun 2013. Pada tahun 2015 rasio 

LDR mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 82.92% karena 

jumlah dana pihak ketiganya mengalami kenaikan yang lebih tinggi yaitu 

sebesar 13.19% dibandingkan kenaikan total kredit yang diberikan yaitu 

hanya sebesar 8.46%.Pada tahun 2016 rasio LDR naik drastis menjadi 

90.48% karena total kredit yang diberikan mengalami kenaikan sebesar 

4.45% sementara jumlah dana pihak ketiganya menurun sebesar 

4.28%.Rincian komponen dana pihak ketiga Bank Jatim tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2016 terdapat pada Lampiran 4. 
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     Rasio LFR Bank Jatim tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sama 

dengan rasio LDR. Hal ini dikarenakan Bank Jatim tidak menerbitkan surat 

berharga, sehingga perhitungan dana pihak ketiga untuk rasio LFR 

jumlahnya sama dengan dana pihak ketiga rasio LDR karena poin “Surat 

Berharga Yang Diterbitkan Bank” bernilai nol. Surat berharga yang ada 

dalam laporan keuangan Bank Jatim meliputi Surat Pengakuan Utang, 

Wesel, Obligasi, Sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan 

lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim 

diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Aktivitas transaksi 

Surat Berharga di Bank Jatim hanya melakukan investasi dan/atau 

perdagangan surat bukti hutang yang meliputi: 

1) Jenis Surat Berharga yang dapat ditransaksikan : 

a) Surat Perbendaharaan Negara 

b) Obligasi Negara Konvensional dan SUKUK 

c) Obligasi Pemerintah Daerah (Municipal Bond) 

d) Obligasi Korporasi 

e) Reksa Dana 

2) Tipe Pembayaran Kupon 

a) Fixed Income Securities 

b) Floasting Rate Securities 

c) Zero Coupon Bond 
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3) Umur (Sisa Jatuh Tempo) Surat Berharga yang dapat dibeli untuk 

portofolio Trading (Portofolio diukur pada nilai wajar melalui laporan 

laba/rugi dan tersedia untuk dijual) maksimal 30 tahun. Sedangkan 

untuk portofolio dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) maksimal 20 tahun. 

 

4.2.3 Penilaian Good Corporate Governance (GCG) Bank Jatim Periode 

Tahun 2013-2016 berdasarkan Metode Risk Based Bank Rating 

Tabel 4.3 

Ringkasan Hasil Penilaian Faktor Good Corporate Governance (GCG) 

Bank Jatim Periode Desember 2013 

No Aspek Yang Dinilai Nilai 

 

Bobot 

(%) 

Perolehan 

1 
Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab dewan komisaris 
2 10 0.20 

2 
Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab direksi 
2 20 0.40 

3 
Kelengkapan dan pelaksanaan 

tugas komite 
2 10 0.20 

4 Penanganan benturan kepentingan 2 10 0.20 

5 Penerapam fungsi kepatuhan bank 2 5 0.10 

6 Penerapan fungsi audit intern 2 5 0.10 

7 Penerapan fungsi audit ekstern 2 5 0.10 

8 
Penerapan fungsi manajemen risiko 

dan pengendalian intern 
2 7.5 0.15 

9 

Penyediaan dana kepada pihak 

terkait (related party) dan debitur 

besar (large exposures) 

2 7.5 0.15 
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Lanjutan Tabel 4.3 

No Aspek Yang Dinilai Nilai 

 

Bobot 

(%) 

Perolehan 

10 

Transparansi kondisi keuangan dan 

non keuangan bank, laporan 

pelaksanaan Good Corporate 

Governance dan laporan intern 

2 15 0.30 

11 Rencana strategis bank 1 5 0.50 

Nilai Komposit / Predikat 100 2.40 / 2 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Periode Tahun 2013 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa hasil penilaian faktor 

Good Corporate Governance (GCG) Bank Jatim Periode Tahun 2013 

adalah sebesar 2.40. Nilai komposit 2.40 termasuk dalam predikat 2 atau 

Baik. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut kinerja dan 

hubungan antara seluruh pemangku kepentingan di Bank Jatim seperti 

pemegang saham, pengurus, pemerintah, karyawan, serta pemegang 

kepentingan intern dan ekstern lainnya bekerja dengan baik atau dalam kata 

lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan 

sudah bekerja sesuai dengan hak dan kewajibannya secara baik. 

Tabel 4.4 

Ringkasan Hasil Penilaian Faktor Good Corporate Governance (GCG) 

Bank Jatim Periode Desember 2014 

No Aspek Yang Dinilai Nilai 

 

Bobot 

(%) 

Perolehan 

1 
Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab dewan komisaris 
2 10 0.20 
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Lanjutan Tabel 4.4 

No Aspek Yang Dinilai Nilai 

 

Bobot 

(%) 

Perolehan 

2 
Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab direksi 
2 20 0.40 

3 
Kelengkapan dan pelaksanaan 

tugas komite 
2 10 0.20 

4 Penanganan benturan kepentingan 2 10 0.20 

5 Penerapam fungsi kepatuhan bank 2 5 0.10 

6 Penerapan fungsi audit intern 2 5 0.15 

7 Penerapan fungsi audit ekstern 2 5 0.10 

8 
Penerapan fungsi manajemen risiko 

dan pengendalian intern 
3 7.5 0.225 

9 

Penyediaan dana kepada pihak 

terkait (related party) dan debitur 

besar (large exposures) 

3 7.5 0.225 

10 

Transparansi kondisi keuangan dan 

non keuangan bank, laporan 

pelaksanaan 2Good Corporate 

Governance dan laporan intern 

2 15 0.30 

11 Rencana strategis bank 2 5 0.10 

Nilai Komposit / Predikat 100 2.20 / 2 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Periode Tahun 2014 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa hasil penilaian faktor 

Good Corporate Governance (GCG) Bank Jatim Periode Tahun 2014 

adalah sebesar 2.20. Nilai komposit 2.20 termasuk dalam predikat 2 atau 

Baik. Penilaian GCG tahun 2014 mengalami penurunan dari penilaian GCG 

tahun 2013, hal iniberarti terjadi peningkatan tata kelola perusahaan di tahun 

2014 khususnya pada aspek nomor 11 yaitu rencana strategis bank 
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meskipun terjadi penurunan dari aspek 8 yaitu penerapan fungsi manajemen 

risiko dan pengendalian intern serta aspek 9 yaitu penyediaan dana kepada 

pihak terkait dan debitur besar. 

 

Tabel 4.5 

Ringkasan Hasil Penilaian Faktor Good Corporate Governance (GCG) 

Bank Jatim Periode Desember 2015 

No Aspek Yang Dinilai Nilai 

 

Bobot 

(%) 

Perolehan 

1 
Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab dewan komisaris 
2 10 0.20 

2 
Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab direksi 
2 20 0.40 

3 
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas 

komite 
2 10 0.20 

4 Penanganan benturan kepentingan 2 10 0.20 

5 Penerapam fungsi kepatuhan bank 2 5 0.10 

6 Penerapan fungsi audit intern 3 5 0.15 

7 Penerapan fungsi audit ekstern 2 5 0.10 

8 
Penerapan fungsi manajemen risiko 

dan pengendalian intern 
3 7.5 0.225 

9 

Penyediaan dana kepada pihak 

terkait (related party) dan debitur 

besar (large exposures) 

3 7.5 0.225 

10 

Transparansi kondisi keuangan dan 

non keuangan bank, laporan 

pelaksanaan Good Corporate 

Governance dan laporan intern 

2 15 0.30 
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Lanjutan Tabel 4.5 

No Aspek Yang Dinilai Nilai 

 

Bobot 

(%) 

Perolehan 

11 Rencana strategis bank 2 5 0.10 

Nilai Komposit / Predikat 100 2.20 / 2 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Periode Tahun 2015 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa hasil penilaian faktor 

Good Corporate Governance (GCG) Bank Jatim Periode Tahun 2013 

adalah sebesar 2.20 atau sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014. 

Nilai komposit 2.20 termasuk dalam predikat 2 atau Baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahun 2015tata kelola perusahaan yang dimiliki 

Bank Jatim tidak mengalami perubahan baik peningkatan maupun 

penurunan dari tahun 2014 serta dapat diartikan bahwa sistem yang 

mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan sudah bekerja sesuai 

dengan hak dan kewajibannya secara baik 

Tabel 4.6 

Ringkasan Hasil Penilaian Faktor Good Corporate Governance (GCG) 

Bank Jatim Periode Desember 2016 

No Aspek Yang Dinilai Nilai 

 

Bobot 

(%) 

Perolehan 

1 
Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab dewan komisaris 
2 10 0.20 

2 
Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab direksi 
2 20 0.40 

3 
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas 

komite 
2 10 0.20 
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Lanjutan Tabel 4.6 

No Aspek Yang Dinilai Nilai 

 

Bobot 

(%) 

Perolehan 

4 Penanganan benturan kepentingan 2 10 0.20 

5 Penerapam fungsi kepatuhan bank 2 5 0.10 

6 Penerapan fungsi audit intern 2 5 0.10 

7 Penerapan fungsi audit ekstern 2 5 0.10 

8 
Penerapan fungsi manajemen risiko 

dan pengendalian intern 
2 7.5 0.15 

9 

Penyediaan dana kepada pihak 

terkait (related party) dan debitur 

besar (large exposures) 

2 7.5 0.15 

10 

Transparansi kondisi keuangan dan 

non keuangan bank, laporan 

pelaksanaan Good Corporate 

Governance dan laporan intern 

2 15 0.30 

11 Rencana strategis bank 2 5 0.10 

Nilai Komposit / Predikat 100 2.00 / 2 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Periode Tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa hasil penilaian faktor 

Good Corporate Governance (GCG) Bank Jatim Periode Tahun 2016 

adalah sebesar 2.00. Nilai komposit 2.00 termasuk dalam predikat 2 atau 

Baik.  Pada tahun 2016 nilai komposit GCG yang diperoleh mengalami 

penurunan dari kedua tahun sebelumnya karena adanya peningkatan aspek 

ke 6, 9, dan 10. Nilai komposit GCG tahun 2016 juga merupakan nilai yang 

terendah dari ke-empat periode penelitian yang berarti merupakan perolehan 

nilai tata kelola perusahaan yang paling baik. 



83 

 

 

4.2.4 Penilaian Return On Asset (ROA) Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

berdasarkan Metode Risk Based Bank Rating 

Tabel 4.7 

Ringkasan Hasil Penilaian Return On Asset (ROA) Bank Jatim Periode 

Tahun 2013-2016 

Keterangan 
Bank Jatim 

2013 2014 2015 2016 

Laba 

Sebelum 

Pajak 

1.153.510 1.375.836 1.216.253 1.452.128 

Rata-rata 

Total Aset 
31.079.365 35.522.292 40.400.839 42.918.291 

Rasio ROA 3.71% 3.87% 3.01% 3.38% 

Peringkat 

Komposit 
1 1 1 1 

Kriteria ROA > 1,5% 

(Sangat Sehat) 

ROA > 1,5% 

(Sangat Sehat) 

ROA > 1,5% 

(Sangat Sehat) 

ROA > 1,5% 

(Sangat Sehat) 

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa rasio ROA Bank Jatim 

tahun 2013 adalah sebesar 3.71%. Kemudian pada tahun 2014 rasio ROA 

meningkat menjadi 3.87%. Peningkatan tersebut karena  peningkatan laba 

sebelum pajak sebesar 19.27% lebih besar dari peningkatan rata-rata total 

asetnya yaitu sebesar 14.30%. Pada tahun 2015 ROA turun menjadi 3.01%, 

penurunan ini terjadi karena laba sebelum pajak Bank Jatim juga menurun 

yaitu sebesar 8.33% dari tahun 2014. Pada tahun 2016 rasio ROA 

meningkat kembali menjadi 3.38% karena peningkatan laba sebelum pajak 

yaitu sebesar 15.13% lebih besar dari peningkatan rata-rata total asetnya 
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yang hanya sebesar 6.23%. Rincian persentase peningkatan dan penurunan 

komponen-komponen rasio keuangan terdapat pada Lampiran 1. 

 

4.2.5 Penilaian Net Interest Margin (NIM) Bank Jatim Periode Tahun 2013-

2016 berdasarkan Metode Risk Based Bank Rating 

Tabel 4.8 

Ringkasan Hasil Penilaian Net Interest Margin (NIM) Bank Jatim 

Periode Tahun 2013-2016 

Keterangan 
Bank Jatim 

2013 2014 2015 2016 

Pendapatan 

Bunga 
3.385.537 4.083.943 4.703.655 4.904.378 

Beban Bunga 913.320 1.203.004 1.579.710 1.446.372 

Pendapatan 

Bunga Bersih 
2.472.217 2.880.939 3.123.945 3.458.006 

Rata-Rata 

Aktiva 

Produktif 

32.321.180 36.446.013 41.472.611 43.359.713 

Rasio NIM 7,65% 7,90% 7,53% 7,98% 

Peringkat 

Komposit 
1 1 1 1 

Kriteria NIM > 3% 

(Sangat Sehat) 

NIM > 3% 

(Sangat Sehat) 

NIM > 3% 

(Sangat Sehat) 

NIM > 3% 

(Sangat Sehat) 

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa rasio NIM Bank Jatim 

tahun 2013 adalah sebesar 7.65%. Pada tahun 2014 rasio NIM mengalami 

peningkatan menjadi 7.90% dikarenakan adanya peningkatan pendapatan 

bunga bersih sebesar 16.53% lebih tinggi dari peningkatan rata-rata aktiva 

produktifnya sebesar 12.76%. Pada tahun 2015 rasio NIM turun menjadi 
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7.53%,  penurunan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga 

bersih sebesar 8.43% tidak lebih tinggi dari peningkatan rata-rata aktiva 

produktifnya yaitu sebesar 13.79%. Pada tahun 2016 rasio NIM kembali 

meningkat menjadi 7.98% karena peningkatan pendapatan bunga bersihnya 

sebesar 10.69% lebih besar dari peningkatan rata-rata aktiva produktifnya 

yaitu sebesar 4.55%. Rincian persentase peningkatan dan penurunan 

komponen-komponen rasio keuangan dan rincian aktiva produktif Bank 

Jatim tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terdapat pada Lampiran 1 dan 

Lampiran 7. 

 

4.2.6 Penilaian Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Jatim Periode Tahun 

2013-2016 berdasarkan Metode Risk Based Bank Rating 

Tabel 4.9 

Ringkasan Hasil Penilaian Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Jatim 

Periode Tahun 2013-2016 

Keterangan 
Bank Jatim 

2013 2014 2015 2016 

Modal Bank 5.014.726 5.640.050 5.818.258 6.856.176 

Total ATMR 21.137.793 25.439.018 27.422.124 28.708.516 

Rasio CAR 23.72% 22.17% 21.22% 23.88% 

Peringkat 

Komposit 
1 1 1 1 

Kriteria CAR ≥ 12% 

(Sangat Sehat) 

CAR ≥ 12% 

(Sangat Sehat) 

CAR ≥ 12% 

(Sangat Sehat) 

CAR ≥ 12% 

(Sangat Sehat) 

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa rasio CAR Bank Jatim 

tahun 2013 adalah sebesar 23.72%. Pada tahun 2014 rasio CAR mengalami 
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penurunan karena peningkatan modal bank lebih kecil yaitu sebesar 12.47% 

dari peningkatan total ATMRnya sebesar 20.35%.Pada tahun 2015 rasio 

CAR kembali mengalami penurunan menjadi 21.22% karena sedikitnya 

peningkatan modal yang dimiliki yaitu sebesar 3.16% dibandingkan 

peningkatan total ATMRnya sebesar 7.80%. Pada tahun 2016 rasio CAR 

meningkat cukup drastis menjadi 23.88% karena modal bank meningkat 

lebih tinggi yaitu sebesar 17.84% dibandingkan dengan total ATMRnya 

yang meningkat sebesar 4.69%. Rincian ATMR dan modal Bank Jatim 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terdapat pada Lampiran 5 dan 

Lampiran 6. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

     Dalam penilaian kesehatan bank dengan metode Risk Based Bank Rating 

(RBBR) terdapat 4 aspek yang harus diteliti guna menunjukkan kondisi 

kesehatan bank. Keempat aspek tersebut yang pertama adalah aspek risiko 

dengan menghitung rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang menunjukkan 

risiko likuiditas bank dan rasio Non Performing Loan (NPL) yang 

menunjukkan kondisi risiko kredit suatu bank. Kedua adalah aspek Good 

Corporate Governance (GCG) yang menunjukkan kondisi manajemen/tata 

kelola bank. Ketiga adalah aspek earnings yang dilihat melalui rasio Return 

On Assets (ROA) untuk mengukur manajemen bank dalam memperoleh 

bank dan rasio Net Interest Margin (NIM) yang mengukur perolehan aktiva 

produktif yang dapat menghasilkan laba. Aspek terakhir adalah aspek 
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capital melalui rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang mengukur 

kecukupan modal untuk menunjang aktiva yang menghasilkan risiko. 

4.3.1 Aspek Risiko 

     Aspek risiko dilihat melalui dua risiko yaitu risiko kredit dan risiko 

likuiditas. Secara kuantitatif risiko kredit dapat dilihat dari besarnya rasio 

NPL suatu bank. Perhitungan tersebut berasal dari perbandingan 

pembiayaan bermasalah meliputi kredit macet, diragukan, dan kurang 

lancar dengan total kredit atau pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi 

rasio NPL, semakin buruk kualitas kredit bank yang berarti semakin besar 

risiko kreditnya. Bank Indonesia menetapkan rasio NPL yang sangat baik 

adalah kurang dari 2%. Dari hasil perhitungan rasio NPL Bank Jatim 

periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 diperoleh hasil yang cukup 

fluktuatif. 

Gambar 4.1 

Grafik Perhitungan Rasio NPL Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

       Sumber : Data Diolah, 2018 

 

     Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa rasio NPL  Bank 

Jatim periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 berturut-turut adalah 
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sebesar 3.44%, 3.31%, 4.29%, dan 4.77% sehingga jika dirata-rata maka 

menghasilkan nilai 3.95% dan termasuk dalam peringkat komposit 2 atau 

sehat. Rasio NPL menunjukkan seberapa besar pembiyaan bermasalah yang 

dimiliki bank seperti kredit macet, diragukan, dan kurang lancar 

dibandingkan dengan total kredit atau pembiyaan yang diberikan bank 

tersebut. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit 

yang diberikan oleh bank yang berarti semakin besar pula risiko kreditnya.  

     Rasio NPL terendah pada periode penelitian adalah pada tahun 2014, 

penurunan rasio NPL pada tahun 2014 dikarenakan adanya peningkatan 

kredit bermasalah tidak lebih tinggi dari peningkatan total kredit yang 

diberikan dan hal ini menunjukkan pada tahun 2014 Bank Jatim mampu 

menjaga kualitas kredit lebih baik dari tahun-tahun lainnya disamping 

mampu meningkatkan kredit yang diberikan sehingga dapat mengurangi 

kredit bermasalah yang mungkin terjadi. Rasio tertinggi terdapat pada tahun 

2015, karena adanya peningkatan pembiayaan atau kredit bermasalah pada 

tahun tersebut yang terjadi akibat kurangnya peningkatan kualitas kredit 

yang diberikan.  

     Pada tahun 2015 total kredit atau pembiyaan yang diberikanhanya 

meningkat sedikit dibanding tahun-tahun lainnya. Informasi yang terdapat 

pada laporan keuangan Bank Jatim tahun 2015 bahwa kenaikan NPL 

dipengaruhi oleh menurunnya kualitas kredit terutama di kredit yang 

penggunaannya di sektor modal kerja yang terdapat kenaikan kredit macet 

sebesar 55.60% dari tahun 2014 dan sektor investasi yang mengalami 

kenaikan kredit macet sebesar 45.72% dari tahun 2014 sehingga kredit 
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macet Bank Jatim naik drastis dibandingkan tahun 2014. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Bank Jatim tidak mampu menjaga 

kualitas kreditnya sehingga terjadi peningkatan kredit bermasalah yang 

cukup tinggi dibanding peningkatan kredit yang diberikan. Pada tahun 2016 

rasio NPL kembali mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa pada 

tahun 2016 Bank Jatim tidak dapat meningkatkan kualitas kreditnya karena 

jumlah kredit bermasalahnya semakin meningkat melebihi jumlah kredit 

yang dimiliki. Rincian kolektibilitas kredit Bank Jatim dari ketiga sektor 

selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terdapat pada Lampiran 3. 

Gambar 4.2 

Grafik Perhitungan Rasio LDR Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

       Sumber : Data Diolah, 2018 

     Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa rasio LDR Bank 

Jatim periode tahun 2013 sampai dengan tahun  2016 berturut-turut adalah 

sebesar 86.98%, 86.54%, 82.92%, dan 90.48% sehingga apabila dirata-rata 

menghasilkan nilai 86.23% dan termasuk dalam peringkat komposit 3 atau 

cukup sehat. Pada tahun 2013 rasio LDR naik dari tahun 2012 hal ini 

menunjukkan pada tahun 2013 Bank Jatim tidak mampu menambah 

kesediaan dana untuk menjaga likuiditas yang lebih tinggi dari peningkatan 
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total kredit yang diberikan. Pada tahun 2014 rasio LDR mengalami 

peningkatan dari tahun 2013 yang berarti pada tahun 2014 Bank Jatim tidak 

mampu menambah kesediaan dana untuk menjaga likuiditas yang lebih 

tinggi dari peningkatan total kredit yang diberikan.  

     Rasio LDR terendah berada pada tahun 2015, hal ini disebabkan karena 

pada tahun tersebut dana pihak ketiga yang dimiliki meningkat lebih tinggi 

dibanding peningkatan total kredit yang diberikan yang sehingga bank 

memiliki dana yang cukup untuk menjaga likuiditas dari kewajiban-

kewajiban yang dimiliki. Rasio LDR tertinggi berada pada tahun 2016 

karena pada tahun tersebut total pembiayaan atau kredit yang dimiliki 

meningkat sementara jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki turundari 

tahun 2015 sehingga risiko likuiditasnya lebih tinggi karena dana untuk 

menjaga likuiditas bank tidak lebih banyak dibanding peningkatan total 

kredit yang diberikan.Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Bank 

Jatim tidak mampu menjaga likuiditasnya sementara jumlah kredit yang 

diberikan semakin bertambah.Rasio LDR menunjukkan jumlah kredit yang 

diberikan bank dibandingkan dengan besarnya dana pihak ketiga yang 

dimiliki. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas atau 

kemampuan bank dalam memenuhi semua kewajibannya. Semakin rendah 

rasio LDR maka semakin baik atau sehat suatu bank karena bank memiliki 

dana yang cukup tinggi dibanding dengan total kredit yang diberikan untuk 

menjaga likuiditasnya, begitu pula sebaliknya. Rincian dana pihak ketiga 

Bank Jatim tahun 2013 sampai dengan 2016 terdapat pada Lampiran 4. 
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Gambar 4.3 

Grafik Perhitungan Rasio LFR Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

       Sumber : Data Diolah, 2018 

Berdasarkan gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa rasio LFR Bank Jatim 

periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 86.98%, 

86.54%, 82.92%, dan 90.48% sehingga apabila dirata-rata menghasilkan 

nilai 86.23% dan termasuk dalam peringkat komposit 3 atau cukup sehat. 

Rasio LFR Bank Jatim tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sama dengan 

rasio LDR. Hal ini dikarenakan Bank Jatim tidak menerbitkan surat 

berharga, sehingga perhitungan dana pihak ketiga untuk rasio LFR 

jumlahnya sama dengan dana pihak ketiga rasio LDR karena poin “Surat 

Berharga Yang Diterbitkan Bank” bernilai nol. 

 

4.3.2 Aspek Good Corporate Governance (GCG) 

     Aspek Good Corporate Governance (GCG) merupakan aspek penilaian 

tingkat kesehatan bank yang dapat menunjukkan kesehatan bank secara 

kualitatif. Penerapan GCG dapat mencerminkan kondisi internal suatu  
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bank. Aspek GCG berguna untuk mengukur manajemen bank atas 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek 

utama yaitu Governance Structure yang  mencakup pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Komisaris dan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan 

tugas komite, Governance Process yang mencakup penerapan fungsi 

kepatuhan bank dan Governance Outcomes yang mencakup transparansi 

kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan 

pelaporan internal. 

Gambar 4.4 

Grafik Penilaian Aspek 1 GCG (Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung 

Jawab Dewan Komisaris) Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

           Sumber : Data Diolah, 2018 

 

Berdasarkan gambar 4.4 di atas dapat dilihat bahwa penilaian aspek Good 

Corporate Governance yang pertama yaitu pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab dewan komisaris Bank Jatim periode tahun 2013 sampai 

dengan 2016 stabil mendapatkan nilai 0.20. Hal ini berarti Bank Jatim 

mampu mempertahankan kinerjanya meski tidak mengalami peningkatan. 

 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

2013 2014 2015 2016

Aspek 1 GCG

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab 

Dewan Komisaris

Perolehan 
Aspek 1 GCG



93 

 

 

Gambar 4.5 

Grafik Penilaian Aspek 2 GCG (Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung 

Jawab Direksi) Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

            Sumber : Data Diolah, 2018 

 

Berdasarkan gambar 4.5 di atas dapat dilihat bahwa penilaian aspek Good 

Corporate Governance yang kedua yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab direksi Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan 2016 stabil 

mendapatkan nilai 0.40. Hal ini berarti Bank Jatim mampu 

mempertahankan kinerjanya meski tidak mengalami peningkatan. 

Gambar 4.6 

Grafik Penilaian Aspek 3 GCG (Kelengkapan Dan Pelaksanaan 

Tugas Komite) Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

            Sumber : Data Diolah, 2018 

 

Berdasarkan gambar 4.6 di atas dapat dilihat bahwa penilaian aspek Good 

Corporate Governance yang ketiga yaitu kelengkapan dan pelaksanaan 

tugas komite Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan 2016 stabil 
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mendapatkan nilai 0.20. Hal ini berarti Bank Jatim mampu 

mempertahankan kinerjanya meski tidak mengalami peningkatan. 

Gambar 4.7 

Grafik Penilaian Aspek 4 GCG (Penanganan Benturan Kepentingan) 

Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

            Sumber : Data Diolah, 2018 

 

Berdasarkan gambar 4.7 di atas dapat dilihat bahwa penilaian aspek Good 

Corporate Governance yang keempat yaitu penanganan benturan 

kepentingan Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan 2016 stabil 

mendapatkan nilai 0.20. Hal ini berarti Bank Jatim mampu 

mempertahankan kinerjanya meski tidak mengalami peningkatan 

Gambar 4.8 

Grafik Penilaian Aspek 5 GCG (Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank) 

Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

  Sumber : Data Diolah, 2018 
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Berdasarkan gambar 4.8 di atas dapat dilihat bahwa penilaian aspek Good 

Corporate Governance yang kelima yaitu penerapan fungsi kepatuhan 

bank Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan 2016 stabil 

mendapatkan nilai 0.10. Hal ini berarti Bank Jatim mampu 

mempertahankan kinerjanya meski tidak mengalami peningkatan. 

Gambar 4.9 

Grafik Penilaian Aspek 6 GCG (Penerapan Fungsi Audit Intern) 

Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

            Sumber : Data Diolah, 2018 

 

Berdasarkan gambar 4.9 di atas dapat dilihat bahwa penilaian aspek Good 

Corporate Governance yang keenam yaitu penerapan fungsi audit intern 

Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan 2016 cukup fluktuatif. 

Tahun 2013 Jatim memperoleh nilai 0.10 yang kemudian meningkat 

menjadi 0.15 pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini menunjukkan pada tahun 

2014 dan 2015 Bank Jatim terjadi penurunan tingkat penerapan fungsi 

audit internnya. Pada tahun 2016 nilai turun menjadi 0.10 yang berarti 

terjadi peningkatan tingkat penerapan audit intern Bank Jatim. 
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Gambar 4.10 

Grafik Penilaian Aspek 7 GCG (Penerapan Fungsi Audit Ekstern) 

Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

           Sumber : Data Diolah, 2018 

 

Berdasarkan gambar 4.10 di atas dapat dilihat bahwa penilaian aspek 

Good Corporate Governance yang ketujuh yaitu penerapan fungsi audit 

ekstern Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan 2016 stabil 

mendapatkan nilai 0.10. Hal ini berarti Bank Jatim mampu 

mempertahankan kinerjanya meski tidak mengalami peningkatan. 

Gambar 4.11 

Grafik Penilaian Aspek 8 GCG (Penerapan Fungsi Manajemen Risiko 

Dan Pengendalian Intern) Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

            Sumber : Data Diolah, 2018 

 

Berdasarkan gambar 4.11 di atas dapat dilihat bahwa penilaian aspek 

Good Corporate Governance yang kedelapan yaitu penerapan fungsi 
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manajemen risiko dan pengendalian intern Bank Jatim periode tahun 2013 

sampai dengan 2016 cukup fluktuatif. Pada tahun 2013 Bank Jatim 

memperoleh nilai 0.15 yang kemudian meningkat pada tahun 2014 dan 

2015 menjadi 0.225. Hal ini berarti terjadi penurunan tingkat penerapan 

fungsi manajemen risiko dan pengendalian internnya. Pada tahun 2016 

Bank Jatim mampu mengembalikan nilai menjadi 0.15 seperti pada tahun 

2013. 

Gambar 4.12 

Grafik Penilaian Aspek 9 GCG (Penerapan Fungsi Manajemen Risiko 

Dan Pengendalian Intern) Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

  Sumber : Data Diolah, 2018 

 

Berdasarkan gambar 4.12 di atas dapat dilihat bahwa penilaian aspek 

Good Corporate Governance yang kesembilan yaitu penyediaan dana 

kepada pihak terkait (related party) dan debitur terbesar (large exposures) 

Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan 2016 cukup fluktuatif. 

Pada tahun 2013 Bank Jatim memperoleh nilai 0.15 yang kemudian 

meningkat pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 0.225. Hal ini berarti terjadi 

penurunan tingkat penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) 

dan debitur terbesar (large exposures). Pada tahun 2016 Bank Jatim 

mampu mengembalikan nilai menjadi 0.15 seperti pada tahun 2013. 
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Gambar 4.13 

Grafik Penilaian Aspek 10 GCG (Transparansi Kondisi Keuangan 

Dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Good Corporate 

Governance Dan Laporan Intern) Bank Jatim Periode Tahun 2013-

2016 

 

           Sumber : Data Diolah, 2018 

 

Berdasarkan gambar 4.13 di atas dapat dilihat bahwa penilaian aspek 

Good Corporate Governance yang kesepuluh yaitu Transparansi kondisi 

keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan Good Corporate 

Governance dan laporan intern Bank Jatim periode tahun 2013 sampai 

dengan 2016 stabil mendapatkan nilai 0.30. Hal ini berarti Bank Jatim 

mampu mempertahankan kinerjanya meski tidak mengalami peningkatan. 

Gambar 4.14 

Grafik Penilaian Aspek 11 GCG (Rencana Strategis Bank) Bank 

Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

           Sumber : Data Diolah, 2018 
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Berdasarkan gambar 4.14 di atas dapat dilihat bahwa penilaian aspek 

Good Corporate Governance yang kesebelas atau terakhir yaitu rencana 

strategis bank Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 

cukup fluktuatif. Tahun 2013 adalah tahun yang memiliki nilai tertinggi 

untuk aspek ini sedangkan pada tahun 2014 sampai dengan 2016 nilai 

yang diperoleh meningkat menjadi 0.10. Hal ini menunjukkan bahwa 

kualitas rencana strategis Bank Jatim pada tahun 2011 adalah yang 

terendah dibandingkan tahun 2014 sampai dengan 2016. 

Gambar 4.15 

Grafik Nilai Komposit GCG Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

         Sumber : Data Diolah, 2018 

 

Berdasarkan gambar 4.15 di atas dapat dilihat bahwa perolehan nilai 

komposit GCG Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 

cukup fluktiatif. Pada tahun 2013 nilai komposit yang diperoleh adalah 

sebesar 2.40 merupakan nilai tertinggi yang berarti Bank Jatim memiliki 

tata kelola perusahaan terendah dari empat periode yang diteliti. Pada 

tahun 2014 nilai komposit turun menjadi 2.20. Penurunan tersebut terjadi 
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karena adanya penurunan nilai drastis aspek kesebelas yaitu rencana 

strategis bank. Pada tahun 2015 sama seperti tahun 2014 yaitu sebesar 

2.20. Pada tahun 2016 Bank Jatim mampu meningkatkan tata kelola 

perusahaan dengan menurunnya nilai komposit menjadi 2.00 karena 

menurunnya nilai beberapa aspek antara lain penerapan fungsi audit intern, 

penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, dan 

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan 

pelaksanaan Good Corporate Governance dan laporan intern. Secara 

keseluruhan penilaian GCG Bank Jatim berada pada peringkat komposit 2 

atau Baik karena nilai komposit yang diperoleh dari keempat periode 

tahun penelitian berada diantara angka 1.5 dan 2.5. 

 

4.3.3 Aspek Earnings(Rentabilitas) 

     Rentabilitas adalah hasil perolehan dari investasi (penanaman modal) 

yang dikatakan dengan persentase dari besarnya investasi. Untuk 

mengukur tingkat risiko bank perlu dilakukan penilaian terhadap 

rentabilitas. Penilaian ini merupakan penilaian terhadap kondisi dan 

kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan 

permodalannya. Untuk pengukuran aspek earnings dapat dilihat dengan 

menghitung rasio ROA (Return On Asset) dan NIM (Net Interest Margin). 

Berikut grafik hasil perhitungan rasio ROA dan NIM untuk pengukuran 

aspek earnings dalam penelitian ini : 
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Gambar 4.16 

Grafik Perhitungan Rasio ROA Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

          Sumber : Data Diolah, 2018 

 

     Berdasarkan gambar 4.16 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 

rasio ROA mengalami peningkatan menjadi 3.71% dari tahun 2012 yang 

sebesar 3.44%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 Bank Jatim 

mampu meningkatkan pengelolaan aset yang dimiliki sehingga mampu 

menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi pula. Rasio ROA pada tahun 

2014 juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 karena adanya 

peningkatan laba sebelum pajak yang dihasilkan lebih besar dari 

peningkatan rata-rata total asetnya, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 

2014 Bank Jatim mampu meningkatkan pengelolaan aset yang dimiliki 

sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi pula.  

     Pada tahun 2015 rasio ROA mengalami penurunan menjadi 3.12% dari 

tahun 2014 yang mendapatkan rasio sebesar 3.87%. Penurunan ini 

disebabkan oleh adanya penurunan laba sebelum pajak dibandingkan 

dengan rata-rata total asetnya yang meningkat, hal ini mengindikasikan 

pada tahun 2015 Bank Jatim kurang efisien dalam mengelola peningkatan 

aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Pada tahun 
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2016 Bank Jatim mampu meningkatkan rasio ROA menjadi 3.38% dari 

tahun 2015 yang hanya 3.12%, hal ini disebabkan oleh kemampuan 

pengelolaan aset yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan laba 

sebelum pajak lebih tinggi dari peningkatan rata-rata total aset.  

     Rasio ROA menunjukkan efisiensi bank dalam memperoleh 

keuntungan atas aset yang dimiliki. Atau dalam kata lain rasio ini dapat 

mengetahui berapa banyak laba yang dihasilkan atas rata-rata asetnya. 

Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank 

dari segi penggunaan aset. Rasio ROA terendah pada periode penelitian ini 

adalah pada tahun 2015 dan tertinggi pada tahun 2014. Secara keseluruhan 

berdasarkan grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa rasio ROA (Return 

On Asset) Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 

berturut-turut adalah sebesar 3.71%, 3.87%, 3.01%, dan 3.38% sehingga 

apabila dirata-rata maka akan menghasilkan nilai 3.49% dan termasuk 

dalam peringkat komposit 1 atau sangat sehat. 

Gambar 4.17 

Grafik Perhitungan Rasio NIM Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

             Sumber : Data Diolah, 2018 

 

0,07

0,072

0,074

0,076

0,078

2013 2014 2015 2016

Rasio NIM Bank Jatim

Rasio NIM



103 

 

 

     Berdasarkan gambar 4.17 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 

rasio NIM sebesar 7.65%. Pada tahun 2014 rasio NIM meningkat menjadi 

7.90%, dikarenakan peningkatan rata-rata aktiva produktif mampu 

meningkatkan pendapatan bunga bersih lebih tinggi. Hal ini menunjukkan 

pada tahun 2014 Bank Jatim mampu meningkatkan pengelolaan aktiva 

produktif lebih baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan bunga 

bersih. Pada tahun 2015 rasio NIM turun menjadi 7.53% berarti pengelolaan 

aktiva produktif yang meningkat kurang mampu menghasilkan pendapatan 

bunga bersih yang lebih tinggi. Rasio NIM pada tahun 2016 kembali 

mengalami peningkatan menjadi 7.98% karena pendapatan bunga bersih 

meningkat lebih tinggi dibandingkan peningkatan rata-rata aktiva 

produktifnya. 

     Rasio NIM tertinggi terdapat pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 

2015. Rasio NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan 

bunga bersih. Pendapatan bunga bersih dihasilkan dari pengurangan 

pendapatan bunga bank dengan beban bunga. Semakin besar rasio ini maka 

semakin besar pula pendapatan bunga atas aktiva produtif yang dikelola 

bank. Secara keseluruhan berdasarkan grafik tersebut diatas dapat dilihat 

bahwa rasio NIM (Net Interest Magin) Bank Jatim periode tahun 2013 

sampai dengan 2016 secara berturut-turut adalah sebesar 7.65%, 7.90%, 

7.53%, dan 7.98% sehingga apabila dirata-rata maka akan menghasilkan 

nilai 7.77% dan termasuk dalam peringkat komposit 1 atau sangat sehat. 
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4.3.4 Aspek Capital 

     Penilaian terhadap aspek permodalan (capital) meliputi penilaian 

terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. 

Rasio untuk menilai permodalan ini adalah rasio CAR. Bank Indonesia 

menetapkan CAR yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus 

selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari 

total ATMR. 

Gambar 4.18 

Grafik Perhitungan Rasio CAR Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

         Sumber : Data Diolah, 2018 

 

     Berdasarkan gambar 4.18 di atas dapat disimpulkan bahwa rasio CAR  

Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 secara berturut-

turut adalah sebesar 23.72%, 22.17%, 21.22% 23.88%. Pada tahun 2013, 

rasio CAR mengalami penurunan dari tahun 2012 karena tidak adanya 

penambahan modal disetor yang dapat menunjang kecukupan modalnya. 

Pada tahun 2014 rasio CAR kembali turun karena kenaikan modal bank 

yang dimiliki pada tahun tersebut lebih kecil dibandingkan kenaikan 

ATMRnya yang cukup tajam khususnya ATMR untuk risiko kredit yaitu 

sebesar 2.991.803 (dalam jutaan rupiah), ATMR untuk risiko operasional 
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naik sebesar 1.218.530 (dalam jutaan rupiah) dan ATMR untuk risiko pasar 

naik sebesar 90.139 (dalam jutaan rupiah).Hal ini menunjukkan bahwa pada 

tahun 2014 Bank Jatim tidak mampu meningkatkan kewajiban penyediaan 

modal minimum yang harus dipertahankan dibandingkan dengan total 

ATMRnya. 

     Rasio CAR terendah terdapat pada tahun 2015 karena peningkatan modal 

yang dimiliki lebih rendah dari peningkatan aktiva berisikonya. Modal yang 

dimiliki hanya meningkat sebesar 511.837 (dalam jutaan rupiah) 

dibandingkan kenaikan ATMRnya khususnya ATMR untuk risiko kredit 

sebesar 1.247.793 (dalam jutaan rupiah) dan ATMR untuk risiko pasar yang 

meningkat sebesar 5.895.313 (dalam jutaan rupiah). Hal ini berindikasi 

bahwa modal yang dimiliki kurang baik untuk menunjang aktiva 

berisikonya. Rasio CAR tertinggi terdapat pada tahun 2016 karena 

walaupun aktiva berisiko yang dimiliki meningkat dari tahun-tahun 

sebelumnya Bank Jatim memiliki peningkatan modal yang cukup kuat juga.  

     Rasio CAR Bank Jatim selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 

2016 apabila dirata-rata maka akan menghasilkan nilai sebesar 22.75% dan 

termasuk dalam peringkat komposit 1 atau sangat sehat. Sehingga dapat 

diindikasikan bahwa Bank Jatim memiliki posisi modal yang kuat meskipun 

terdapat aktiva berisiko yang terus meningkat setiap tahunnya. Rasio CAR 

menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu 

dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total 

ATMR. Semakin besar rasio CAR berarti suatu bank dapat dikatakan 

semakin baik atau sehat karena memiliki penyediaan modal yang cukup 
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untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. 

Rincian ATMR dan modal Bank Jatim tahun 2013 sampai dengan tahun 

2016 terdapat pada Lampiran 5 dan Lampiran 6. 

 

4.4 Implikasi Hasil Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan dasar Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

13/1/PBI/2011 tanggal 25 Oktober 2011 bahwa penilaian tingkat kesehatan 

bank menggunakan metode Risk Based Bank Rating yang dapat diukur 

melalui komponen Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, 

dan Capital (RGEC). Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di 

Indonesia mewajibkan setiap bank umum untuk melaporkan laporan 

keuangannya secara berkala agar dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja 

dan kesehatannya. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan 

bahwa setiap bank memiliki kondisi yang prima dan sehat agar dapat 

menjalankan tugasnya dalam melayani setiap kebutuhan nasabah sehingga 

mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

     Bank Indonesia telah menetapkan metode RBBR (Risk Based Bank 

Rating) dengan komponen RGEC (Risk, Governance, Earnings, Capital) 

sebagai sarana untuk menghitung dan menganalisis kinerja dan kesehatan 

perbankan. Aspek pertama adalah aspek risiko (risk) yang terdiri dari 8 jenis 

risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, 

risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko stratejik, dan risiko reputasi. Namun 

peneliti hanya mengambil 2 jenis risiko yang dapat dihitung secara 
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kuantitatif yaitu risiko kredit dengan perhitungan NPL dan risiko likuiditas 

dengan perhitungan LDR. Sementara 6 risiko lainnya tidak dapat dihitung 

secara kuantitatif karena sudah dapat diukur secara kualitatif. Aspek kedua 

yaitu tata kelola perusahaan (governance) yang merupakan aspek penilaian 

tingkat kesehatan bank yang dapat menunjukkan kesehatan bank secara 

kualitatif dapat dilihat dari hasil self assesment bank yang terdapat dalam 

laporan tahunannya dan peneliti hanya menghitung kembali nilai komposit 

yang diperoleh dan menguraikannya kembali untuk menggambarkan tingkat 

kesehatan bank dilihat dari segi tata kelola perusahaan. Aspek ketiga yaitu 

rentabilitas (earnings) dilihat dari perhitungan ROA dan NIM. Aspek 

keempat yaitu permodalan (capital) dilihat dari perhitungan rasio CAR.  

    Pada aspek risiko yang pertama yaitu risiko kredit, Bank Jatim masih 

memiliki rasio NPL yang baik. Terbukti dari rasio NPL yang diperoleh 

Bank Jatim selama 4 tahun periode penelitian yaitu tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2016 berada pada komposit 2 atau berarti dalam kondisi sehat, 

sehingga dapat diindikasikan bahwa Bank Jatim memiliki tingkat 

kecukupan manajemen risiko kredit yang baik dan mampu mengendalikan 

kredit atau pembiayaan yang diberikan agar tidak terlalu tinggi potensinya 

menjadi kredit bermasalah. Namun, untuk tahun-tahun selanjutnya perlu 

dilakukan peningkatan proses pemberian kredit yang lebih selektif agar 

potensi kredit bermasalahnya semakin kecil lagi. Aspek risiko yang kedua 

yaitu risiko likuiditas Bank Jatim juga masih memiliki rasio LDR yang 

cukup baik karena masih berada dibawah batas maksimum yang ditetapkan 

Bank Indonesia dan berada pada peringkat komposit 3 atau cukup sehat 



108 

 

 

walaupun hanya tahun 2015 yang berada pada peringkat komposit 2 atau 

sehat. Namun berdasarkan peraturan Bank Indonesia terbaru terdapat 

perubahan terhadap formula perhitungan LDR dimana komponen dana 

pihak ketiga ditambahkan dengan surat berharga yang diterbitkan bank dan 

rasio berubah menjadi LFR. Berdasarkan formula baru tersebuthasilnya 

untuk Bank Jatim menunjukkan angka yang semakin rendah dan dapat 

diimplikasikan bahwa kecukupan dana pihak ketiganya baik dan sehat untuk 

menjaga likuiditas. Untuk tahun-tahun selanjutnya Bank Jatim perlu 

meningkatkan dana pihak ketiga yang dimiliki untuk semakin menjaga 

likuiditasnya. Selain itu peningkatan DPK yang dimiliki mampu meningkat 

total kredit yang diberikan pula.  

     Aspek tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) 

Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan 

hasil yang baik. Hal ini terbukti dari hasil self assemesment selama 4 tahun 

penelitian yang menunjukkan peringkat 2 atau baik karena nilai komposit 

yang dihasil berada diantara nilai 1.5 dan 2.5. Manajemen perbankan 

dituntut untuk selalu melakukan perbaikan guna peningkatan tata kelola 

perusahaan di setiap tahunnya. Aspek GCG penting dan perlu untuk 

diperhatikan karena GCG berguna bagi investor untuk melihat bagaimana 

manajemen mengelola bank dengan baik untuk menghasilkan kinerja yang 

baik pula. Meskipun tidak mempengaruhi kondisi finansial secara langsung, 

namun manajemen atau tata kelola perusahaan yang baik akan membangun 

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 
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     Aspek rentabilitas (earnings) Bank Jatim periode tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2016 yang diwakili oleh rasio ROA dan NIM menunjukkan 

hasil yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai rasio ROA dan NIM 

yang melebihi batas minimum yang ditetapkan Bank Indonesia. Rasio ROA 

berada pada angka > 1.5% yang berarti berada pada peringkat komposit 1 

atau dalam kondisi sangat sehat sehingga dapat diindikasikan bahwa selama 

4 tahun penelitian ini Bank Jatim mampu mengelola aset dengan baik 

hingga mampu menghasilkan laba yang tinggi setiap tahunnya. Sedangkan 

untuk rasio NIM berada pada angka >3% yang berarti berada pada peringkat 

komposit 1 atau dalam kondisi sangat sehat sehingga dapat diindikasikan 

bahwa selama 4 tahun penelitian ini Bank Jatim mampu membukukan 

pendapatan bunga bersih yang sangat baik dari aktiva produktif yang 

dimiliki. Secara keseluruhan untuk aspek earnings Bank Jatim dapat 

diindikasikan mampu mengantisipasi potensi kerugian yang terjadi saat ini. 

Namun untuk tahun-tahun selanjutnya perlu dilakukan peningkatan kinerja 

agar laba yang dihasilkan lebih tinggi dari aset yang dimiliki dan agar 

pendapatan bunga bersih yang dimiliki lebih tinggi dari aktiva produktifnya 

yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada pertumbuhan laba untuk tahun 

selanjutnya. 

     Aspek permodalan (capital) Bank Jatim periode tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2016 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan dari 

rasio CAR yang melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia yaitu berada pada nilai >12% dan berarti juga menduduki 

peringkat komposit 1 atau dapat dikatakan dalam kondisi sangat sehat. 
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Sehingga dapat diindikasikan bahwa selama 4 tahun penelitian Bank Jatim 

memiliki posisi modal yang kuat dan baik serta mampu menunjang aktiva 

berisiko yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu modal yang cukup 

besar akan dapat menutupi kerugian-kerugian yang mungkin terjadi dari 

adanya aset berisiko. Untuk tahun-tahun berikutnya, diharapkan Bank Jatim 

terus dapat meningkatkan modal dan pengelolaan modalnya agar dapat 

berjalan efektif dan efisien dalam menghasilkan keuntungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat 

kesehatan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) 

dengan menggunakan metode RBBR (Risk Based Bank Rating) diperoleh 

kesimpulan bahwa dari perhitungan keempat aspek berdasarkan metode 

RBBR Bank Jatim tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa Bank Jatim merupakan bank yang sehat 

untuk aspek risk (risiko) dan aspek GCG, sangat sehat untuk aspek earnings 

dan capital. 

     Penilaian aspek risiko (Risk Profile) dengan menghitung rasio NPL (Non 

Performing Loan) untuk risiko kredit menghasilkan peringkat komposit 2 

atau sehat untuk keempat periode tahun penelitin, rasio LDR (Loan to 

Deposit Ratio) serta LFR (Loan to Funding Ratio) untuk risiko likuiditas 

menghasilkan peringkat komposit 2 atau sehat untuk tahun 2015 dan 

peringkat komposit 3 atau cukup sehat untuk tahun 2013, 2014, dan 2016. 

Penilaian aspek  GCG (Good Corporate Governance) berdasarkan hasil self 

assemesment tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 berada pada peringkat 

komposit 2 atau sehat. Penilaian aspek rentabilitas (Earnings) dengan 

menghitung rasio ROA (Return On Asset) dan NIM (Net Interest Margin) 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 menghasilkan peringkat komposit 1 
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atau sangat sehat. Penilaian aspek permodalan (Capital) dengan menghitung 

rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 

menghasilkan peringkat komposit 1 atau sangat sehat. 

 

5.2 Saran 

     Sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah yang memiliki peran 

sangat penting dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 

terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

Bank Jatim antara lain : 

1. Bank Jatim harus tetap menjaga tingkat kesehatan bank pada tahun-

tahun berikutnya agar dapat mempertahankan kepercayaan nasabah dan 

stakeholder lainnya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan untuk 

periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 masih terdapat beberapa 

aspek yang mengalami fluktuatif, hal ini perlu dijadikan pertimbangan 

agar pada tahun-tahun berikutnya aspek tersebut tetap terjaga 

kestabilannya pada posisi sehat bahkan dapat naik menjadi sangat sehat. 

2. Bank Jatim perlu meningkatkan kualitas kredit yang diberikan untuk 

mengurangi risiko kredit bermasalah serta untuk menekan rasio NPL di 

tahun-tahun selanjutnya agar dapat meningkat menjadi peringkat 

komposit 1 atau sangat sehat.  

3. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/11/PBI/2015 

tanggal 25 Juni 2015 yang melakukan perubahan formula dana pihak 

ketiga untuk perhitungan LDR (Loan to Deposit Ratio) bank umum 
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yang kemudian berubah menjadi LFR (Loan to Funding Ratio) akan 

lebih baik jika Bank Jatim mulai menerbitkan surat berharga sesuai 

kriteria LFR untuk meningkatkan komponen dana pihak ketiga yang 

mendukung terjaganya likuiditas bank agar semakin baik. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  

Hasil Perhitungan Rasio NPL, LDR, LFR, ROA, NIM, dan CAR Bank Jatim 

Periode Tahun 2013-2016 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

DATA 

KEUANGAN 

PERIODE PENELITIAN 

2013 2014 2015 2016 

Kredit 

Bermasalah 

(NPL) 

759.274 868.030 1.219.784 1.414.451 

Total Kredit / 

Jumlah Kredit 
22.084.336 26.194.879 28.411.999 29.675.422 

Jumlah Dana 

Pihak Ketiga 

(Tabungan, 

Giro, Deposito) 

25.987.820 30.270.324 34.263.920 32.798.657 

Laba Sebelum 

Pajak 
1.153.510 1.375.836 1.261.253 1.452.128 

Rata-Rata Total 

Aset 
31.079.365 35.522.292 40.400.839 42.918.291 

Total Aset 33.046.537 37.998.046 42.803.631 43.032.950 

Pendapatan 

Bunga 
3.385.537 4.083.943 4.703.655 4.904.378 

Beban Bunga 913.320 1.203.004 1.579.710 1.446.372 

Rata-Rata 

Aktiva Produktif 
32.321.180 36.446.013 41.472.611 43.359.713 

Aktiva Produktif 34.290.878 38.601.148 44.344.074 42.375.351 

Modal Bank 5.014.726 5.640.050 5.818.258 6.856.176 

Total ATMR 21.137.793 25.439.018 27.422.124 28.708.516 

Pendapatan 

Bunga Bersih 
2.472.217 2.880.939 3.123.945 3.458.006 

Surat Berharga 

yang Diterbitkan 
- - - - 

DPK untuk LFR 

(DPK+Surat 

Berharga yang 

Diterbitkan) 

25.987.820 30.270.324 34.263.920 32.798.657 
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 Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 

 

PERSENTASE PENINGKATAN DAN 

PENURUNAN KOMPONEN-KOMPONEN 

RASIO KEUANGAN BANK JATIM TAHUN 

2013-2016 

 
2013 ke 2014 2014 ke 2015 2015 ke 2016 

Kredit Bermasalah (NPL) 14,32% 40,52% 15,96% 

Total Kredit / Jumlah Kredit 18,61% 8,46% 4,45% 

Jumlah Dana Pihak Ketiga 16,48% 13,19% -4,28% 

Laba Sebelum Pajak 19,27% -8,33% 15,13% 

Rata-Rata Total Aset 14,30% 13,73% 6,23% 

Total Aset 14,98% 12,65% 0,54% 

Pendapatan Bunga 20,63% 15,17% 4,27% 

Beban Bunga 31,72% 31,31% -8,44% 

Rata-Rata Aktiva Produktif 12,76% 13,79% 4,55% 

Aktiva Produktif 12,57% 14,88% -4,44% 

Modal Bank 12,47% 3,16% 17,84% 

Total ATMR 20,35% 7,80% 4,69% 

Pendapatan Bunga Bersih 16,53% 8,43% 10,69% 

Surat Berharga (LFR) 0 0 0 

DPK untuk LFR (DPK+Surat 

Berharga) 
16,48% 13,19% -4,28% 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 

 

 

 

Lanjutan Lampiran 1 

 

HASIL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN BANK JATIM PERIODE 

TAHUN 2013-2016 

NPL 3,44% 3,31% 4,29% 4,77% 

LDR 84,98% 86,54% 82,92% 90,48% 

ROA 3,71% 3,87% 3,12% 3,38% 

NIM 7,65% 7,90% 7,53% 7,98% 

CAR 23,72% 22,17% 21,22% 23,88% 

LFR 84,98% 86,54% 82,92% 90,48% 
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Lampiran 2 

Hasil Perhitungan Nilai Komposit Good Corporate Governance (GCG) Bank 

Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

No Aspek Yang Dinilai 
Bobot 

(%) 

Hasil Perolehan 

2013 2014 2015 2016 

1 
Pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab dewan 

komisaris 
10 0,20 0,20 0,20 0,20 

2 
Pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab direksi 
20 0,40 0,40 0,40 0,40 

3 
Kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas 

komite 
10 0,20 0,20 0,20 0,20 

4 
Penanganan benturan 

kepentingan 
10 0,20 0,20 0,20 0,20 

5 
Penerapam fungsi 

kepatuhan bank 
5 0,10 0,10 0,10 0,10 

6 
Penerapan fungsi audit 

intern 
5 0,10 0,15 0,15 0,10 

7 
Penerapan fungsi audit 

ekstern 
5 0,10 0,10 0,10 0,10 

8 
Penerapan fungsi 

manajemen risiko dan 

pengendalian intern 
7.5 0,15 0,225 0,225 0,15 

9 

Penyediaan dana kepada 

pihak terkait (related 

party) dan debitur besar 

(large exposures) 

7.5 0,15 0,225 0,225 0,15 

10 

Transparansi kondisi 

keuangan dan non 

keuangan bank, laporan 

pelaksanaan Good 

Corporate Governance 

dan laporan intern 

15 0,30 0,30 0,30 0,30 

11 Rencana strategis bank 5 0,05 0,10 0,10 0,10 
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Lanjutan Lampiran 2 

 

Nilai Komposit 1,95 2,20 2,20 2,00 

Predikat 2 2 2 2 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 

 

Lampiran 3 

Rincian Kolektibilitas Kredit Bank Jatim Tahun 2013-2016 

 

JENIS KREDIT 
KOLEKTIBILITAS KREDIT BANK JATIM 

2013 2014 2015 2016 

Modal Kerja 6.044.665  6.103.178  6.384.792  5.969.559  

Investasi 1.875.781  2.127.171  2.616.662  2.526.501  

Konsumsi 13.176.140  16.586.143  17.838.284  19.427.818  

Lancar 21.096.586  24.816.492  26.839.738  27.923.878  

Modal Kerja 157.376  406.707  235.536  218.450  

Investasi 38.960  45.456  35.691  29.694  

Konsumsi 32.140  58.194  81.250  88.949  

Dalam Perhatian 

Khusus 
228.476  510.357  352.477  337.093  

Modal Kerja 22.908  23.437  20.743  10.963  

Investasi 10.415  3.717  3.039  2.180  

Konsumsi 3.465  8.577  7.894  11.603  

Kurang Lancar 36.788  35.731  31.676  24.746  

Modal Kerja 61.276  45.064  33.229  20.460  

Investasi 3.560  112.462  16.622  9.261  

Konsumsi 4.497  15.090  12.601  14.543  

Diragukan 69.333  172.616  62.452  44.264  

Modal Kerja 586.297  539.257  799.359  974.675  

Investasi 22.068  42.762  211.668  227.532  

Konsumsi 44.788  77.664  114.629  143.234  

Macet 653.153  659.683  1.125.656  1.345.441  

NPL 759.274  868.030  1.219.784  1.414.451  
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 
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Lanjutan Lampiran 3 
 

JENIS KREDIT 

PERSENTASE PENINGKATAN DAN 

PENURUNAN KREDIT 

2013 ke 2014 2014 ke 2015 2015 ke 2016 

Modal Kerja 0,97% 4,61% -6,50% 

Investasi 13,40% 23,01% -3,45% 

Konsumsi 25,88% 7,55% 8,91% 

Lancar 17,63% 8,15% 4,04% 

Modal Kerja 158,43% -42,09% -7,25% 

Investasi 16,67% -21,48% -16,80% 

Konsumsi 81,06% 39,62% 9,48% 

Dalam Perhatian Khusus 123,37% -30,94% -4,36% 

Modal Kerja 2,31% -11,49% -47,15% 

Investasi -64,31% -18,24% -28,27% 

Konsumsi 147,53% -7,96% 46,99% 

Kurang Lancar -2,87% -11,35% -21,88% 

Modal Kerja -26,46% -26,26% -38,43% 

Investasi 3059,04% -85,22% -44,28% 

Konsumsi 235,56% -16,49% 15,41% 

Diragukan 148,97% -63,82% -29,12% 

Modal Kerja -8,02% 48,23% 21,93% 

Investasi 93,77% 394,99% 7,49% 

Konsumsi 73,40% 47,60% 24,95% 

Macet 1,00% 70,64% 19,53% 

NPL 14,32% 40,52% 15,96% 
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 

 

Lampiran 4 

Rincian Dana Pihak Ketiga Bank Jatim Tahun 2013-2016 

 

DANA PIHAK KETIGA BANK JATIM 

2013 2014 2015 2016 

Tabungan 9.970.335  10.991.816  12.753.386  14.361.638  

Giro 9.969.015  11.648.999  13.494.272  11.289.451  

Deposito 6.048.470  7.629.509  8.016.262  7.147.568  

Surat Berharga Yang 

Diterbitkan Bank 
- - - - 

Dana Pihak Ketiga 25.987.820  30.270.324  34.263.920  32.798.657  
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 
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Lanjutan Lampiran 4 

 
PERSENTASE PENINGKATAN DAN PENURUNAN DANA 

PIHAK KETIGA 

 
2013 ke 2014 2014 ke 2015 2015 ke 2016 

Tabungan 10,25% 16,03% 12,61% 

Giro 16,85% 15,84% -16,34% 

Deposito 26,14% 5,07% -10,84% 

Dana Pihak Ketiga 16,48% 13,19% -4,28% 
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 

 

Lampiran 5 

Rincian Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Jatim Tahun 

2013-2016 

 

 

ATMR BANK JATIM 

2013 2014 2015 2016 

ATMR Risiko Kredit 17.009.662  20.001.465  21.249.895  22.133.813  

ATMR Risiko Operasional 4.104.298  5.323.581  6.099.285  6.326.067  

ATMR Risiko Pasar 23.833  113.972  72.944  248.636  

Total ATMR 21.137.793  25.439.018  27.422.124  28.708.516  
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 

 
PERSENTASE PENINGKATAN DAN 

PENURUNAN ATMR 

 
2013 ke 2014 2014 ke 2015 2015 ke 2016 

ATMR Risiko Kredit 17,59% 6,24% 4,16% 

ATMR Risiko Operasional 29,71% 14,57% 3,72% 

ATMR Risiko Pasar 378,21% -36,00% 240,86% 

Total ATMR 20,35% 7,80% 4,69% 
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 
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Lampiran 6 

Rincian Modal Bank Jatim Tahun 2013-2016 

 

  
MODAL BANK JATIM 

2013 2014 2015 2016 

Modal Inti 4.802.105  5.390.032  5.552.634  6.580.009  

Modal Pelengkap 212.621  250.018  265.624  276.167  

Total ATMR 5.014.726  5.640.050  5.818.258  6.856.176  
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 

 
PERSENTASE PENINGKATAN DAN 

PENURUNAN MODAL 

 
2013 ke 2014 2014 ke 2015 2015 ke 2016 

Modal Inti 12,24% 3,02% 18,50% 

Modal Pelengkap 17,59% 6,24% 3,97% 

Total ATMR 12,47% 3,16% 17,84% 
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 

 

Lampiran 7 

Rincian Aktiva Produktif Bank Jatim Periode Tahun 2013-2016 

 

 
AKTIVA PRODUKTIF BANK JATIM 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Giro pada bank 

lain 
70.068 102.939 59.575 94.140 85.694 

Penempatan 

pada BI dan 

Bank Lain 

5.135.760 3.068.998 3.325.793 3.023.916 4.945.925 

Surat Berharga 994.478 2.907.366 3.344.110 5.502.076 3.528.397 

Kredit yang 

diberikan 
18.300.663 21.558.708 25.544.263 27.423.746 28.353.067 

Tagihan lainnya 22.030 7.505 20.594 37.218 65.754 

Komitmen dan 

kontijensi 
5.828.482 6.645.362 6.306.813 8.262.978 5.396.514 

Total AKTIVA 

PRODUKTIF 
30.351.481 34.290.878 38.601.148 44.344.074 42.375.351 

Rata-rata 

Aktiva 

Produktif 

  32.321.180 36.446.013 41.472.611 43.359.713 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 
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Lanjutan Lampiran 7 

 
PERUBAHAN AKTIVA PRODUKTIF 

 
2013 ke 2014 2014 ke 2015 2015 ke 2016 

Giro pada bank lain -42,13% 58,02% -8,97% 

Penempatan pada BI dan Bank 

Lain 
8,37% -9,08% 63,56% 

Surat Berharga 15,02% 64,53% -35,87% 

Kredit yang diberikan 18,49% 7,36% 3,39% 

Tagihan lainnya 174,40% 80,72% 76,67% 

Komitmen dan kontijensi -5,09% 31,02% -34,69% 

Total AKTIVA PRODUKTIF 12,57% 14,88% -4,44% 

Rata-rata Aktiva Produktif 12,76% 13,79% 4,55% 
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Jatim Tahun 2013-2016, data diolah 
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LAMPIRAN 8 

LAPORAN KEUANGAN BANK JATIM TAHUN 2013-2016 
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