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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2 .1 Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkenaan dengan analisis risiko kredit secara umum 

dalam perbankan sudah pernah dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu : 

1. Mauliman D. Hadad (2004) menghasilkan penemuan bahwa bank asing 

secara khusus lebih fokus menjadi bank yang melakukan aktivitas yang 

menghasilkan fee (fee based income), sehingga kurang berperan dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu bank asing lebih 

kurang sensitif terhadap perubahan sinyal kondisi domestik dibandingkan 

bank campuran dan bank domestik karena relatif tergantung pada dana 

kantor pusat, serta memiliki tingkat volatilitas yang tinggi dalam 

penyaluran kredit dan cenderung kontraktif pada periode paska krisis. 

2. Puspita Sari Handayani (2005) yang melakukan penelitian tentang 

perbandingan kinerja bank nasional, bank campuran dan bank asing 

menemukan bahwa variabel asset  quality dan LDR pada masing-masing 

bank tersebut berbeda. Sedangkan variabel CAR, NPM dan ROA terdapat 

perbedaan pada masing-masing bank. Dari penelitian yang dilakukan 

diketahui bahwa bank asing tidak lebih unggul daripada bank nasional 

dilihat dari rasio-rasio keuangan yang digunakan. 

3. Wahyu Soedarmono dan A. Prasetyantoko (2008) yang meneliti tentang 

perbedaan implikasi risiko perbankan berdasarkan peraturan permodalan 
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dalam meminimalkan tingkat risiko industri perbankan di Indonesia 

menemukan bahwa  LDR dan NPL berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap risiko bisnis bank, sedangkan CAR berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap risiko bisnis bank. 

4. Erlina Dwi Syafitri (2011) yang menganalisis tentang pengaruh variabel 

CAR, NPL, LDR, NIM dan ukuran perusahaan (SIZE) terhadap risiko 

bisnis pada bank umum go public dan bank umum non go public, 

menemukan bahwa variabel-variabel tersebut secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh terhadap risiko bisnis bank umum yang go 

public. Sedangkan pada bank umum non go public hanya variabel CAR, 

LDR, NIM dan ukuran perusahaan yang berpengaruh secara simultan 

terhadap risiko bisnis bank. Hasil uji chow yang didapatkan, menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada CAR, NPL, LDR, NIM, 

dan SIZE antara babank umum go public dan bank umum non go public 

terhadap risiko bisnis perbankan. 

5. Gustin Tanggulungan (2011) yang melakukan penelitian dengan tujuan 

untuk mengetahui perbandingan kinerja bank pemerintah  dan bank swasta 

di Indonesia berdasarkan rasio CAMEL menemukan bahwa kinerja kedua 

bank tersebut tidak berbeda secara signifikan. Perbandingan rasio yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu CAR, bad debt rasio (BDR). 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CAD), ROA, BOPO dan LDR. 

6. Asim Abdullah (2012) yang menganalisis credit risk management  antara 

bank domestik dan luar negeri di Pakistan, menemukan bahwa ukuran 
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bank (Bank Size) dengan tingkat risiko kredit mempunyai hubungan yang 

positif dan signifikan pada bank domestik, sedangkan pada bank luar 

negeri mempunyai hubungan yang positif tetapi tidak signifikan. 

Sedangkan asset likuid mempunyai hubungan yang positif dan tidak 

signifikan terhadap risiko kredit pada bank domestik. Untuk bank luar 

negeri asset likuid mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan 

terhadap risiko kredit perbankan.  

 

2.2  Landasan Teori 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian bank dari 

beberapa ahli maupun dari Bank Indonesia, jenis-jenis bank yang ada di 

Indonesia. Selain itu juga dijelaskan tentang rasio-rasio penilaian kesehatan 

bank yang sering digunakan dalam industri perbankan yang ada di Indonesia. 

2.2.1 Pengertian Bank 

Menurut Bank Indonesia, Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang 

banyak (Booklet Perbankan, 2012:3). Bank berasal dari bahasa Italia 

yaitu "Banco" yang artinya meja yang dipergunakan oleh penukar uang 

di pasar, namun pada waktu itu apa yang dilakukan oleh orang Italia 

tersebut belum berarti kegiatan bank.  
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Salah satu aktivitas perbankan adalah menghimpun dana dari 

masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah 

funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah 

mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari 

masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh 

bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau 

menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang 

dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat 

deposito, dan deposito berjangka. 

Salah satu jenis bank yang beroperasi di Indonesia adalah bank 

asing. Menurut Bank Indonesia, bank asing adalah kantor cabang dari 

bank induknya yang berkantor pusat di luar negeri (www.bi.go.id, 

diakses 15 Desember 2012). Bank asing berbeda dengan bank umum 

dan bank campuran, perbedaan tersebut terletak pada badan hukumnya. 

Apabila bank asing badan hukumnya berkedudukan di luar negeri 

sedangkan bank umum dan bank campuran berbadan hukum di 

Indonesia. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Bank 

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia mempunyai beberapa 

jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Menurut 

Kasmir (2004:19) jenis-jenis bank yang ada di Indonesia adalah : 

 

http://www.bi.go.id/
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a. Dilihat Dari Segi Fungsi Bank, dibagi menjadi: 

1) Bank Umum . 

Merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam bentuk lalu 

lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, 

dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. 

Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan 

diseluruh wilayah.  

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sifat kegiatan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR 

hanya rneliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana 

saja, Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR 

hanya dibatasi dalam wilayah tertentu saja.  

  b. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya 

1. Bank Milik Pemerintah  

Pada Bank ini akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh 

pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya bank itu dimiliki 

oleh pemerintah. 
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2. Bank Milik Swasta Nasional  

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh 

swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh 

swasta nasional. Dalam bank swasta milik nasional termasuk 

pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbenruk 

koperasi. 

3. Bank Milik Asing  

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar 

negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing jelas 

kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. 

4. Bank Milik Campuran  

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing 

dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara 

mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. 

  c.   Dilihat Dari Segi Status 

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat 

maka bank umum dapat dibagi kedalam 2 macam, yaitu : 

1) Bank Devisa  

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar 

negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran letter of 

credit dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk 
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menjadi Bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 

2) Bank Non Devisa  

Merupakan  bank yang  belum  mempunyai  izin untuk  

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa,  sehingga tidak 

dapat melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Jadi bank 

non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana 

transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.  

  d.  Dilihat Dari Segi Menentukan Harga 

1) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional.  

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini 

adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam 

mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para 

nasabahnya, menggunakan dua metode  yaitu:  

a)  Menetapkan bunga sebagai   harga, baik   untuk produk 

simpanan maupun untuk produk pinjamannya juga 

ditentukan berdasarkan suku bunga tertentu.  

b)  Untuk  jasa-jasa bank lainnya,  pihak   bank  dapat 

menggunakan   atau menerapkan berbagai biaya - biaya    

dalam  nominal atau persentase tertentu.  

2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah.  

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah peraturan perjanjian 

berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk 
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menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan 

perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari 

keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah 

sebagai berikut: 

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musharakah) 

c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah) 

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah) 

e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 

(ijarahwaiqtina) 

 

2.2.3 Penilaian Kesehatan Bank 

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai 

segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan bank tersebut dalam 

kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat sehingga Bank 

Indonesia dapat memberikan arahan dan petunjuk. Tingkat kesehatan 

bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang 

berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Berdasarkan 

pasal 29 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 
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telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib 

memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan 

modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan 

sensitivitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan 

wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

Menurut Kasmir (2004:34) penilaian yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia meliputi beberapa aspek yaitu : 

1. Aspek Permodalan 

Penilaian yang dilakukan berdasarkan permodalan yang ada 

pada bank tersebut dalam kegiatan operasionalnya. Modal yang 

digunakan berasal dari modal sendiri atau modal asing. 

Penilaian yang dilakukan juga berdasarkan nilai CAR yang telah 

ditetapkan oleh BI. 

2. Aspek kualitas Aset 

Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia 

dengan membandingkan antar aktiva yang diklasifikasikan 

aktiva produktif dan dapat dilihat dari neraca yang dilaporkan ke 

BI. 

3. Aspek kualitas Manajemen 

Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas kinerja karyawan 

yang bekerja pada bank tersebut. 
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4. Aspek Rentabilitas 

Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan 

labanya dalam satu periode. Bank yang sehat adalah bank yang 

rentabilitasnya terus meningkat.  

5. Aspek Likuiditas 

Merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan 

hutang lancar, secara umum rasio likuiditas yang sehat adalah 

1:2 atau dengan kata lain setiap 1 hutang akan ditutupi dengan 2 

harta lancar. 

6. Aspek Solvabilitas 

Aspek ini akan menilai apakah bank tersebut mampu untuk 

membayar segala utang-utangnya pada saat dilikudasi. Apabila 

bank tersebut mampu, maka hal ini merupakan penilaian 

tersendiri bagi Bank Indonesia.  

Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan tersebut dilakukan 

dengan mengkuantifikasikan komponen dari masing-masing faktor. 

Selanjutnya, faktor dan komponen diberikan bobot sesuai dengan 

besarnya pengaruh terhadap kesehatan bank. Penilaian faktor dan 

komponen dilakukan dengan sistem kredit (reward system) yang 

dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai 100. Berdasarkan hasil penilaian 

atas dasar bobot, kemudian ditetapkan 4 predikat tingkat kesehatan 

bank yaitu :  
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a. Sehat, jika nilai kredit 81 - 100.  

b. Cukup sehat, jika nilai kredit 66 - < 81.  

c. Kurang sehat, jika nilai kredit 51 - < 66.  

d. Tidak sehat, jika nilai kredit 0 - < 51.  

Di samping dengan penilaian analisis CAMEL, kesehatan bank juga 

dipengaruhi oleh hasil penilaian lainnya, yaitu penilaian terhadap : 

1. Ketentuan pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) 

dan Pelaksanaan Kredit Ekspor.  

2. Pelanggaran ketentuan Batas Maksimum pemberian Kredit 

(BMPK) atau sering disebut dengan Legal Lending Limit. 

3. Pelanggaran Posisi Devisa Neto.  

 

2.2.4 Arsitektur Perbankan Indonesia 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu 

kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh 

dan memberikan arah, bentuk,  dan tatanan industri perbankan untuk 

rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.   Arah kebijakan 

pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan 

dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang 

sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan 

dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Berpedoman dengan adanya kebutuhan blue print perbankan 

nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan 

yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada 
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tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka 

menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan 

Indonesia ke depan.  Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari 

upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali 

perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah 

sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2003, yang menjadikan API 

sebagai salah satu program utama dalam buku putih tersebut.  

API menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan 

Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan. 

Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa industri perbankan 

nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh yang 

didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik sehingga secara 

fundamental masih harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejolak 

internal maupun eksternal. Belum kokohnya fundamental perbankan 

nasional merupakan tantangan bukan hanya bagi industri perbankan 

secara umum, tetapi juga bagi Bank Indonesia sebagai otoritas 

pengawasnya. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh API, 

maka dibentuklah Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API), 

yang disajikan dalam gambar berikut: 
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Gambar 2.1 Enam Pilar API 

Sumber : Bank Indonesia (www.bi.go.id)  

Pada gambar diatas penjelasan pada masing-masing pilar adalah 

sebagai berikut: 

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan 

ekonomi nasional yang berkesinambungan. 

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif 

dan mengacu pada standar internasional. 

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing 

yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. 

4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka 

memperkuat kondisi internal perbankan nasional. 

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung 

terciptanya industri perbankan yang sehat. 
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6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa 

perbankan. 

 

2.2.5 Implementasi Bassel Accord II 

Bank merupakan suatu perusahaan yang menjalankan fungsi 

intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Jika sebuah bank 

mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas 

mempengaruhi nasabah dan lembaga-lembaga yang menyimpan 

dananya atau menginvestasikan modalnya di bank, dan akan 

menciptakan dampak ikutan secara domestik maupun pasar 

internasional. Karena pentingnya peran bank dalam melaksanakan 

fungsinya maka perlu diatur secara baik dan benar. Hal ini bertujuan 

untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan. 

Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan 

adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai 

penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Mengingat 

pentingnya modal pada bank, pada tahun 1988 BIS mengeluarkan suatu 

konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan the 1988 

accord (Basel I). Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka 

pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal 

minimum adalah 8%.  

Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang 

sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya 
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kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe 

debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti 

eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan 

modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada 

kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-

masing individu nasabah. 

Sejalan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang 

ada di dunia perbankan, BIS kembali menyempurnakan kerangka 

permodalan yang ada pada the 1988 accord dengan mengeluarkan 

konsep permodalan baru yang lebih di kenal dengan Basel II. Basel II 

dibuat berdasarkan struktur dasar the 1988 accord yang memberikan 

kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko 

(risk sensitive) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas 

penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara 

penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit dan 

juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari 

eksposur yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan 

operasional. 

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan 

sistem keuangan, dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan 

yang berbasis risiko, supervisory review process, dan market discipline. 

Framework Basel II disusun berdasarkan forward-looking approach 

yang memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian 
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dari waktu ke waktu. Hal ini untuk memastikan bahwa framework Basel 

II dapat mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun 

perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko. Berikut adalah 

gambaran dari framework dari Basel II: 

Gambar 2.1 Framework Basel II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bank Indonesia (www.bi.go.id) 

 Jika dilihat, Basel II memiliki berbagai kompleksitas dan 

prakondisi yang cukup berat bagi perbankan. Tetapi wajar jika melihat 

manfaat yang akan didapat perbankan nanti, berupa penghematan 

modal dalam menutup risiko yang diambilnya. Manfaat lain, karena 

Basel II merupakan standar yang diakui secara internasional, akan 

mudah bagi suatu bank yang akan beroperasi secara global untuk dapat 

diterima oleh pasar internasional, kalau mengikuti standar ini. 

Basel II 
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Minimum 
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Fokus implementasi Basel II di Indonesia adalah pengembangan 

dan peningkatan kualitas manajemen risiko oleh perbankan nasional 

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 

tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 

Umum. Upaya ini tentu tidak memilah antara bank besar dan bank kecil 

karena budaya manajemen risiko tentu berlaku sebagai patron yang 

umum. Sementara itu, berdasarkan hasil survei perbankan juga 

menghendaki agar Basel II dapat diterapkan kepada seluruh bank untuk 

mengurangi dampak negatif terhadap tingkat persaingan antar bank 

akibat perbedaan kemampuan dan kesiapan bank menerapkan dan 

mengembangkan manajemen risiko beserta infrastrukturnya. 

Peningkatan permodalan bank dalam kerangka implementasi 

Arsitektur Perbankan Indonesia secara tidak langsung merupakan 

sarana bagi bank untuk mengimplementasikan Basel II dengan baik. 

Dukungan permodalan yang memadai akan memungkinkan bank untuk 

mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang 

diperlukan dalam mengimplementasikan Basel II. Dengan demikian, 

kewajiban pemenuhan modal inti minimum bank umum sebesar Rp80 

miliar pada akhir tahun 2007 dan Rp100 miliar pada akhir tahun 2010 

selain dapat meningkatkan skala ekonomis dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional juga memberikan kesempatan bagi bank untuk 

meningkatkan kemampuan manajemen risiko dalam kerangka 

implementasi Basel II. 
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2.3  Kredit 

2.3.1 Pengertian Kredit 

Menurut Johanes (2004:7) kata "kredit" berasal dari bahasa 

Romawi "credere" yang berarti percaya atau credo atau creditum yang 

berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah 

seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur. Selain itu, 

menurut Kasmir (2004:76), kredit berarti memperoleh barang dengan 

membayar cicilan atau` angsuran di kemudian hari atau memperoleh 

pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari 

dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Sedangkan 

menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 

dalam Dahlan Siamat (2004:165), menyebutkan : 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Dari pengertian tersebut memberikan konsekuensi bagi bank dan 

peminjam mengenai hal-hal berikut : 

a. Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu oleh 

bank 

b. Kewajiban debitur mengembalikan kredit yang diterimanya 

c. Jangka waktu pengembalian kredit 

d. Pembayaran bunga 
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e. Perjanjian kredit 

 

2.3.2 Jenis-jenis dan Unsur-unsur Kredit 

Menurut Dahlan Siamat (2004:166), jenis-jenis kredit yang 

disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:  

1. Segi Kegunaan  

a. Kredit Investasi  

Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk 

keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau 

pabrik baru di mana pemakaiannya untuk suatu periode yang 

relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah 

untuk kegiatan utama suatu perusahaan .  

b. Kredit Modal Kerja  

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.  

2. Segi Tujuan Kredit  

a. Kredit Produktif  

Kredit ini digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.  

b. Kredit Konsumtif  

Kredit konsumtif digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai 

secara pribadi.  
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c. Kredit Perdagangan  

Kredit perdagangan digunakan untuk kegiatan perdagangan 

dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut.  

3. Segi jangka Waktu  

a. Kredit Jangka Pendek  

Kredit jangka pendek memiliki jangka waktu kurang dari satu 

tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan 

untuk keperluan modal kerja.  

b. Kredit Jangka Menengah  

Kredit jangka menengah memiliki jangka waktu berkisar 

antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.  

c. Kredit Jangka Panjang  

Kredit jangka panjang memiliki jangka waktu di atas tiga 

tahun atau lima tahun.  

4. Segi Jaminan  

Maksud dari segi jaminan adalah setiap pemberian suatu fasilitas 

kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat 

berharga minimal senilai kredit yang diberikan.  
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Jenis kredit dilihat dari segi jaminan yaitu:  

a. Kredit Dengan Jaminan  

Kredit ini menggunakan jaminan dalam bentuk barang 

berwujud atau tidak berwujud.  

b. Kredit Tanpa Jaminan  

Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, 

serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan 

kreditur (bank) bersangkutan.  

 c. Kredit Dengan jaminan Orang atau Perusahaan  

d. Kredit Dengan jaminan Asuransi  

Unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit menurut Kasmir (2004:87) adalah sebagai berikut : 

1. Kepercayaan  

Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu kredit (bank) bahwa 

kredit yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan 

benar - benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan 

ini diberikan oleh bank kepada calon debitur karena sebelum 

dana tersebut dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan 

penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon debitur 

sehingga dapat dinilai apakah calon debitur tersebut dipastikan 

memiliki kemauan dan kemampuan membayar kredit yang 

disalurkan, sehingga pada saat dana telah dikucurkan tidak 
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terjadi masalah yang berpengaruh baik bagi bank maupun 

debitur 

2. Kesepakatan.  

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung 

unsur kesepakatan, ini dituangkan dalam suatu perjanjian 

dimana masing-masing pihak menandatangi hak dan 

kewajibannya, kesepakatan kredit ini dituangkan dalam akad 

kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank 

dan nasabah disaksikan oleh notaris. 

3. Jangka waktu . 

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu 

tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit 

yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada 

kredit yang tidak memiliki jangka waktu. 

4. Risiko. 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin 

panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula 

sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko 

yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang 

tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya 

usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 
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5. Balas Jasa.  

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut 

yang dikenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa 

dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya 

administrasi, kredit ini merupakan keuntungan utama suatu 

bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas 

jasanya dalam bentuk bagi hasil. 

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu 

diberikan ukuran - ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan 

kualitas kredit menurut ketentuan yang berlaku. 

 

2.4  Risiko  

2.4.1 Pengertian  Risiko  

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003, risiko 

adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan 

kerugian bagi bank. Manajemen risiko adalah suatu proses untuk  

mengindentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko 

yang timbul serta mengambil langkah–langkah perbaikan yang dapat 

menyesuaikan risiko pada tingkat yang dapat diterima, sehingga bank 

dapat memiliki komposisi portofolio dengan risk dan return yang 

seimbang (www.bi.go.id, diakses 15 Desember 2012). 

Pengelolaan Manajemen Risiko kredit pada perbankan dapat 

meliputi anatara lain, pemberian profil risiko kredit yang dapat 

http://www.bi.go.id/
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bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain pemberian kredit, 

transaksi derivatif, perdagangan instrumen keuangan lain, serta aktivitas 

bank lainnya, termasuk yang tercatat dalam banking book maupun 

trading book. Bank perlu melakukan manajemen terhadap risiko kredit 

yang melekat pada seluruh portofolio, yaitu dengan mengidentifikasi, 

mengukur, memonitor, mengontrol risiko kredit, serta memastikan 

tersedianya modal yang cukup dan dapat diperoleh kompensasi yang 

sesuai atas risiko yang timbul. Bank harus mengembangkan strategi 

risiko kredit yang mencerminkan tingkat toleransi bank terhadap risiko 

dan tingkat keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh atas risiko 

kredit yang mungkin terjadi. Strategi harus bersifat kontinyu dengan 

memperhitungkan siklus dan pergerakan ekonomi. 

Bauer dan Ryser (2002) berpendapat bahwa manajemen risiko 

perbankan memberikan keuntungan antara lain, dengan diterapkannya 

manajemen risiko pada perbankan, bank memiliki ketahanan aset yang 

lebih lama, bank mampu memonitor informasi dengan mudah sehingga 

mampu memprediksi berbagai kemungkinan seperti kegagalan kredit 

dan bank dapat menjadi lebih maksimal untuk melayani nasabah 

dengan monitoring terhadap risiko yang mungkin terjadi, bank dapat 

meningkatkan shareholder value-nya, memberikan gambaran kepada 

pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, 

meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang 

sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi. Penerapan 
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manajemen risiko juga dapat digunakan untuk menilai risiko yang 

melekat kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan 

infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan 

daya saing bank. Selain keuntungan bagi bank, penerapan manajemen 

risiko juga menguntungkan/bermanfaat bagi otoritas pengawasan bank 

yang mana dengan penerapan manajemen risiko pada perbankan akan 

mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi 

bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah 

satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan 

bank. 

2.4.2 Jenis-jenis  Risiko Perbankan 

Untuk mengidentifikasi risiko yang sedang dan akan diambil 

dengan adanya penawaran produk dan jasa perbankan kepada 

masyarakat oleh bank, manajemen harus mengetahui jenis-jenis risiko 

yang biasa diserap dan telah digariskan dalam rencana strategi bank. 

Menurut Masyhud Ali (2004:70)  jenis-jenis risiko bank terdiri dari: 

1. Risiko Kredit. 

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi 

kewajibannya atau risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak 

lawan memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber 

dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti penyaluran kredit. 

Kegiatan investasi dan kegiatan pembiayaan perdagangan. 
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2. Risiko Pasar. 

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse 

movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank yang dapat 

merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai 

tukar. 

3. Risiko Likuiditas. 

Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi 

kewajiban yang telah jatuh tempo. 

4. Risiko Operasional. 

Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau 

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan 

sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional 

bank. 

5. Risiko Hukum. 

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. 

Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan 

hukum, ketiadaan peraturan dan undang-undang yang mendukung 

atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak 

dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. 

6. Risiko Reputasi. 

Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang 

terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap 

bank. 
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7. Risiko Strategik. 

Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan 

strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang 

tidak tepat atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan 

eksternal. 

8. Risiko Kepatuhan. 

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang 

berlaku. 

2.4.3 Klasifikasi Risiko 

Menurut Djohanputro (2004), risiko perusahaan atau risiko 

korporat adalah fluktuasi dari exposure korporat sebagai akibat 

keputusan atau kondisi saat ini. Besaran risiko korporat terkait dengan 

ketidakpastian dari nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham. 

Risiko korporat dapat dikategorikan ke dalam empat jenis risiko, yaitu 

risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategis, dan risiko 

eksternalitas. Masing-masing kategori risiko tersebut terdiri dari 

beberapa jenis risiko. 

1. Risiko Keuangan  

Risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran 

moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. 

Ukuran keuangan dapat berupa arus kas, laba perusahaan, 

Economic Value Added (EVA), dan pertumbuhan penjualan. Risiko 
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keuangan terdiri atas empat jenis risiko, yaitu risiko likuiditas, 

risiko kredit, risiko permodalan, dan risiko pasar (risiko suku 

bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas). 

2. Risiko Operasional  

Risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang 

diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem. Risiko 

operasional dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sumber 

daya manusia, teknologi, sistem dan prosedur, kebijakan, serta 

struktur organisasi. Risiko operasional dibagi menjadi lima kategori 

risiko, yaitu risiko produktivitas, risiko teknologi, risiko inovasi, 

risiko sistem, dan risiko proses. 

3. Risiko Strategis  

Risiko strategis adalah risiko yang dapat mempengaruhi exposure 

korporat dan exposure strategis (terutama exposure keuangan) 

sebagai akibat keputusan yang tidak strategis yang tidak sesuai 

dengan lingkungan eksternal dan internal usaha. Risiko strategis 

kemudian dibagi menjadi tiga jenis risiko, yaitu risiko usaha, risiko 

transaksi strategis, dan risiko hubungan investor. 

4. Risiko Eksternalitas  

Risiko eksternalitas adalah potensi penyimpangan hasil pada 

exposure korporat dan strategis, dan dapat memberikan dampak 

pada potensi penutupan usaha. Risiko eksternalitas dapat dibagi 
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menjadi empat jenis risiko yaitu risiko reputasi, risiko lingkungan, 

risiko sosial, dan risiko hukum. 

2.4.4 Dimensi Risiko Kredit 

Ukuran nilai suatu risiko kredit terdiri dari faktor kuantitas 

exposure kredit dan kualitas exposure kredit. Kuantitas exposure kredit 

tercermin dalam besarnya pinjaman. Semakin besar pinjaman maka 

semakin besar juga tingkat exposure kredit. Kualitas exposure kredit 

tercermin oleh kemungkinan gagal bayar dari debitur atau pembeli secara 

kredit dan kualitas dari jaminan yang diberikan oleh debitur atau 

pembeli kredit. Semakin rendah kualitas jaminan maka semakin rendah 

kualitas kredit dan semakin tinggi risiko kredit yang dihadapi 

(Djohanputro, 2004). Ukuran nilai suatu risiko kredit tercermin dalam 

dimensi risiko yang dapat dilihat pada berikut: 

Gambar 2.3 Dimensi Risiko Kredit 

 

Sumber : Djohanputro (2004:102) 
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Kuantitas dan kualitas risiko kredit tercermin dalam kerangka 

risiko kredit pada Gambar diatas. Penyebab gagal bayar pada risiko 

kredit yaitu kebangkrutan nasabah dan kesulitan keuangan yang 

dihadapi nasabah. Apabila nasabah berada pada ambang batas kriteria 

kesehatan tidak dipenuhi maka memiliki potensi gagal bayar dan 

menurunkan peringkat nasabah. Penurunan peringkat nasabah 

disebabkan penurunan kinerja nasabah. Kelemahan kontrak kredit 

menyebabkan pelanggaran kontrak kredit dan berpotensi dalam 

meningkatkan risiko kredit. 

 

2.4.5 Bentuk dan Jenis Risiko Kredit 

Menurut Djohanputro (2004), terdapat tiga jenis risiko dalam 

risiko kredit yaitu: 

1. Risiko Gagal Bayar  

Ukuran risiko gagal bayar adalah probabilitas terjadinya gagal bayar 

pada periode tertentu. Untuk mengukur probabilitas gagal bayar, 

perusahaan dapat melakukan pemeringkatan (rating). 

2. Risiko Exposure Risiko exposure merupakan risiko yang melekat 

pada besarnya kredit yang menghadapi risiko gagal bayar. Bagi 

perbankan, kredit merupakan komitmen dalam bentuk line of credit 

yang termasuk bagian dari exposure. Bagi perusahaan perdagangan, 

besarnya transaksi secara kredit merupakan besarnya eksposur. 
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Jenis-jenis status kredit yang berimplikasi terhadap besarnya 

exposure, yaitu :  

a. Kesepakatan transaksi yang dapat dikembalikan (revocable), 

perusahaan dapat membatalkan transaksi tanpa menunggu 

kesepakatan dari konsumen. Perusahaan dalam hal ini 

mengidentifikasi adanya risiko gagal bayar dari konsumen maka 

dilakukan pembatalan.  

b. Kesepakatan bersifat irrevocable, perusahaan tidak dapat 

membatalkan kesepakatan secara sepihak kecuali berdasarkan 

kesepakatan kedua pihak.  

c. Status transaksi dan kredit dalam kondisi ketidakpastian. Hal ini 

terjadi apabila konsumen sudah mentransfer pembayaran 

sedangkan perusahaan belum menerima pembayaran tersebut.  

d. Status terselesaikan (settled). Hal ini terjadi apabila uang 

pembayaran telah masuk ke dalam rekening perusahaan.  

e. Status gagal (failed). Hal ini terjadi pada saat ditetapkan, konsumen 

dinyatakan gagal bayar. 

3. Risiko Recovery  

Risiko recovery berkaitan dengan terjadinya gagal bayar dari 

konsumen. Tingkat recovery adalah sejauh mana perusahaan dapat 

tetap mengupayakan agar nilai kredit dengan status gagal bayar 

tersebut dapat diupayakan berapapun nilai nominal yang dapat 

diperoleh. Semakin kecil kemungkinan perolehan dari kredit macet, 
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semakin besar risiko recovery. Semakin kecil risiko yang terkait 

dengan jaminan dan eksekusinya, semakin kecil risiko recovery dan 

semakin besar tingkat recovery. Risiko recovery dinyatakan dalam 

bentuk persentase kemungkinan recovery dari kredit macet. Risiko-

risiko yang merupakan bagian dari risiko recovery yaitu :  

a. Risiko jaminan  

Risiko ini terkait dengan kejelasan status hukum jaminan, fluktuasi 

nilai likuidasi jaminan dan kemudahan eksekusi. 

b. Risiko jaminan pihak ketiga  

Selain jaminan dalam bentuk asset, ada jaminan berupa 

kepercayaan. Jaminan ini memiliki kegagalan eksekusi yang sangat 

tinggi.  

c. Risiko hukum  

Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan mengubah 

kontrak dan status pinjaman untuk mengakomodasikan 

kepentingan dan kemampuan perusahaan dan debitur. Perubahan 

kontrak berupa reschedule pinjaman, pemotongan pinjaman, dan 

penukaran pinjaman menjadi setoran modal (debt to equity swap). 

Kegagalan untuk melakukan renegosiasi menyebabkan tindakan 

hukum harus ditempuh. 
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2.4.6 Manajemen Risiko Kredit  

Pemahaman    tentang    risiko    akan    memudahkan    bank    

dalam mengidentifikasi risiko maupun yang mungkin terjadi dan 

kemudian membangun sistem untuk mengelola risiko tersebut secara 

efektif. Secara umum diartikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang 

mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah 

institusi untuk mencapai tujuannya.  

Menurut PBI Nomor 5/8/2003, risiko adalah potensi terjadinya 

suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. 

Manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengindentifikasi, 

mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul serta 

mengambil langkah – langkah perbaikan yang dapat menyesuaikan 

risiko pada tingkat yang dapat diterima, sehingga bank dapat memiliki 

komposisi portofolio dengan risk dan return yang seimbang. 

Pengelolaan Manajemen Risiko kredit pada perbankan dapat meliputi 

anatara lain, pemberian profil risiko kredit yang dapat bersumber dari 

berbagai aktivitas bank, antara lain pemberian kredit, transaksi 

derivatif, perdagangan instrumen keuangan lain, serta aktivitas bank 

lainnya, termasuk yang tercatat dalam banking book maupun trading 

book.  

Bank perlu melakukan manajemen terhadap risiko kredit yang 

melekat pada seluruh portofolio, yaitu dengan mengidentifikasi, 

mengukur, memonitor, mengontrol risiko kredit, serta memastikan 
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tersedianya modal yang cukup dan dapat diperoleh kompensasi yang 

sesuai atas risiko yang timbul. Bank harus mengembangkan strategi 

risiko kredit yang mencerminkan tingkat toleransi bank terhadap risiko 

dan tingkat keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh atas risiko 

kredit yang mungkin terjadi. Strategi harus bersifat kontinyu dengan 

memperhitungkan siklus dan pergerakan ekonomi. 

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh 

kegagalan atau default debitur yang tidak dapat diperkirakan. Dalam 

penelitian ini risiko kredit yang diteliti dilihat dari tingkat LDR, NPL, 

CAR dan Bank Size pada bank umum dan bank asing yang go public. 

2.4.3.1 Tingkat penyaluran Kredit (LDR) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara besarnya seluruh 

volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan 

dana dari berbagai sumber yang pada awalnya digunakan untuk 

mengukur tingkat likuiditas bank. Sesuai Surat Edaran  Bank 

Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004, rumus dari 

rasio ini adalah : 

LDR =                    Total Kredit  

(Penghimpunan Dana + Modal Inti) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali 

penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan 

kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi 

rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank. 
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Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari 

LDR suatu bank adalah sekitar 85%. Namun batas toleransi 

berkisar antara 85%-100% atau menurut Kasmir (2004:272), batas 

aman untuk LDR menurut peraturan pemerintah adalah maksimum 

110 %. Dalam arti apabila LDR di atas 110% berarti likuiditas bank 

kurang baik karena jumlah DPK tidak mampu menutup kredit yang 

disalurkan sehingga bank harus menggunakan dana antar bank (call 

money) untuk menutup kekurangannya. 

Tujuan penting dari perhitungan LDR adalah untuk mengetahui 

serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat 

dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata 

lain LDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui 

tingkat kerawanan suatu bank. 

2.4.3.2 Tingkat Kredit Bermasalah (NPL) 

Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang 

mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan 

dan atau karena faktor ekstenal di luar kemampuan kendali debitur 

(Dahlan Siamat, 2005:358). Penggolongan kredit berdasarkan 

kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali 

(angsuran) oleh debitur sangat penting untuk dilakukan.  

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

31/147/Kep/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva 

http://www.ok-rek.com/2012/01/semua-kategori.html
http://www.bukupr.com/2011/09/uang-dan-lembaga-keuangan-rancangan.html
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produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas kredit 

menjadi : 

1. Kredit lancar  

Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau 

memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran 

utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik). 

2. Kredit dalam perhatian khusus  

Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 

bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak. 

3. Kredit tidak lancar  

Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan 

mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya 

tidak baik. Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya 

tetap kurang baik. 

4. Kredit diragukan  

Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah 

pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur 

yang bersangkutan. 

5. Kredit macet 

Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau 

pengaktivan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak 

berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet. 
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Apabila dikaitkan dengan tingkat kolektibilitas diatas, maka 

yang termasuk Non Performing Loan (NPL) adalah debitur atau 

kelompok debitur golongan kurang lancar, diragukan dan macet. 

Sesuai Surat Edaran  Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP, rumusan 

dari rasio NPL adalah : 

NPL =  Jumlah Kredit bermasalah 

Total Kredit 

Agar tingkat kredit bermasalah tetap terkendali, maka dapat 

diusahakan atau dicegah dengan Early warning system pada sistem 

kredit yang diberikan, serta pemantauan yang efektif akan 

memudahkan bank dalam mengambil langkah yang diperlukan 

apabila suatu nasabah akan mengalami penurunan kualitas atau 

peningkatan risiko kredit. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah 

(NPL) adalah maksimal sebesar 5%. 

2.3.3.3 Tingkat kecukupan Modal (CAR) 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah 

seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, 

surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal 

sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar 

bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 

Tanggal 24 September 2008, rasio ini dapat dirumuskan : 

CAR = Total Modal 

ATMR 
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Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut 

untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang 

berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu 

membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang 

cukup besar bagi profitabilitas. Perhitungan modal dan ATMR 

dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban penyediaan modal 

minimum yang berlaku, yaitu SEBI Nomor  6/23/DPNP Tanggal 

31 Mei 2004. 

Menurut Lukman Dendawijaya (2001:58) CAR adalah rasio 

yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada 

bank lain) ikut di biayai dari dana modal sendiri bank disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti 

dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. 

 

2.4.3.4 Ukuran Bank (Bank Size) 

Ukuran bank merupakan suatu ukuran untuk menilai besar 

kecilnya bank didasarkan pada jumlah aktiva yang dimiliki oleh 

suatu bank. Semakin besar bank akan semakin meningkatkan 

kepercayaan dikalangan investor maupun nasabah (Renniwaty 

Siringoringo, 2012:68). Dengan besarnya tingkat kepercayaan 

nasabah akan menghindarkan bank dari kondisi bermasalah, karena 

nasabah maupun investor akan memberikan kepercayaan dengan 
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menanamkan investasi di bank tersebut sehingga peluang mengalami 

kondisi bermasalah semakin rendah. 

Ukuran perusahaan (SIZE) dalam penelitian ini dilihat dari 

besarnya total assets yang dimiliki perusahaan. Pada neraca bank, 

aktiva menunjukkan posisi penggunaan dana (Kuncoro dan 

Suhardjono, 2002:98). Aktiva (asset) merupakan sumber daya yang 

dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba.  

Semakin besar aset yang dimiliki maka diharapkan akan 

semakin besar hasil operasional perusahaan. Peningkatan aset yang 

diikuti dengan peningkatan hasil operasi akan semakin 

meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal terhadap perusahaan. 

Namun kondisi tersebut dapat berbalik apabila pihak manajemen 

bank tidak mampu mengelola asetnya dengan efisien sehingga 

memungkinkan timbulnya risiko yang akan semakin bertambah 

sejalan dengan peningkatan aset. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) 

diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total assets. Hal ini 

dikarenakan besarnya total assets masing-masing bank berbeda 

bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan 

nilai yang ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak 

normal tersebut maka data total assets perlu di Ln kan. Rumusan 

dari ukuran bank  adalah : 

Size = Ln(Total Aset) 

(Kuncoro dan Suhardjono, 2002:98) 
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2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Kerangka pikir penelitian menjelaskan pola alur pikir dalam 

melakukan penelitian. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk 

membuktikan kebenaran tentang adanya teori bahwa bank asing mempunyai 

risiko yang lebih rendah daripada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). 

Fungsi utama dari perbankan adalah fungsi intermediasi, yaitu bank sebagai 

lembaga yang menarik dana dari masyarakat (funding) dan menyalurkan dana 

tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya (lending). Penyaluran 

dana kepada masyarakat yang membutuhkan dapat berupa kredit. Adaanya 

globalisasi keuangan mengakibatkan ancaman risiko yang terhadap kegiatan 

perbankan termasuk risiko kredit. Dalam hal ini, risiko kredit dilihat dari 

pendekatan re-active yang dinilai berdasarkan beberapa rasio CAMELS, yaitu 

kredit yang disalurkan oleh bank (LDR), tingkat kredit bermasalah (NPL), 

tingkat kecukupan modal (CAR) dan ukuran bank (Bank Size). Objek 

penelitian ini adalah Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan Bank Asing 

yang terdaftar di Bank Indonesia. Dari hasil perhitungan rasio-rasio yang 

digunakan akan diuji normalitas dengan menggunkaan uji Kolmogarof-

Smirnov. Jika data hasil penghitungan terdistribusi normal, maka akan 

dilakukan pengujian data dengan menggunakan Uji Independent Sampel T 

test. Jika data hasil perhitungan tidak terdistribusi normal, maka akan 

dilakukan pengujian data dengan menggunakan Uji Mann-Whitney U. 

Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui sifnifikansi perbedaan antara 

rata-rata nilai masing-masing rasio pada tiap kelompok bank. Setelah 
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dilakukan pengujian data, langkah selanjutnya yaitu dilakukan analisis dan 

pembahasan pada hasil pengujian tersebut. Tahap terakhir adalah menentukan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Berikut gambaran dari 

kerangka pemikiran penelitian ini: 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian 
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2.7  Hipotesis  

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu penelitian yang harus  

diuji kebenarannya. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo 

(2002:79) hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara 

dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat di uji secara 

empiris. Terdapat 2 jenis hipotesis yaitu Hipotesis Nol dan Hipotesis 

Alternatif. Hipotesis Nol merupakan hipotesis yang menyatakan suatu 

hubungan antara variabel yang definitif atau eksak sama dengan nol atau 

secara umum dinyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan (signifikan) 

antara variabel yang diteliti. Sedangkan hipotesis alternatif merupakan lawan 

dari hipotesis nol yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel yang 

diteliti. Dari perumusan masalah dan kajian teori pada sub bab sebelumnya, 

maka hipotesis yang dikemukakan yaitu: 

Ho : Tidak terdapat perbedaan risiko kredit antara Bank Umum 

Swasta Nasional (BUSN) dan Bank Asing ditinjau dari tingkat 

penyaluran kredit (LDR), tingkat kredit bermasalah (NPL), 

tingkat kecukupan modal (CAR) dan ukuran bank (Bank Size). 

H1 : Terdapat perbedaan risiko kredit antara Bank Umum Swasta 

Nasional (BUSN) dan Bank Asing ditinjau dari tingkat 

penyaluran kredit (LDR), tingkat kredit bermasalah (NPL), 

tingkat kecukupan modal (CAR) dan ukuran bank (Bank Size). 

H2 :Bank Asing mempunyai risiko kredit yang lebih rendah 

dibandingkan dengan Bank Umum Swasta Nasional 


