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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 

 

(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 

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 

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) 



25 
 

25 
 

     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 : 

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 

 

          Larangan riba diperingatkan Allah dalam QS. Ali Imron 

Hai orang-orang yang beriman, 

Janganlan kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan 
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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. 
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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 ( ), 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 



40 
 

40 
 

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 pa

total kredit yang diberikan dapat dilihat pada neraca bagian aset 

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 

bagian liabilitas yang tertulis 

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  

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  Baik 

3 Komposit < 3,5 Cukup Baik 

4  Kurang Baik 

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 

-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  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  

3 Cukup Sehat  

4 Kurang Sehat  

5 Tidak Sehat ROA  

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

3 Cukup Sehat  

4 Kurang Sehat  

5 Tidak Sehat  
 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 

. 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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