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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Teori Sinyal 

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Stephen A. Ross pada tahun 

1977 dalam jurnalnya yang berjudul The Determination Of Financial Structure: 

The Incentive-Signalling Approach. Teori  sinyal  mengemukakan bagaimana  

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Perusahaan akan memberikan sinyal yang jelas dan sangat bermanfaat 

bagi keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis (Setyawan, 2012). 

Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Lokollo, 2013). Sinyal  

yang diberikan dapat  berupa good news maupun bad news. Sinyal good news 

dapat berupa kinerja perusahaan perbankan yang mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, sedangkan sinyal bad news dapat berupa penurunan kinerja yang 

semakin mengalami penurunan (Setyawan, 2012). Sinyal dalam perusahaan 

perbankan dapat berupa peringkat tingkat kesehatan bank, dimana semakin kecil 

peringkat tingkat kesehatan bank berarti kinerja bank semakin sehat dan 

merupakan good news, sementara semakin besar peringkat tingkat kesehatan bank 

berarti semakin tidak sehatnya kinerja bank dan menunjukkan bad news. Sehingga 

investor dapat membuat keputusan investasi berdasarkan sinyal tersebut.  

Teori sinyal menjelaskan bahwa informasi merupakan unsur penting bagi 

investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan 
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keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun 

keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan 

bagaimana dampaknya terhadap perusahaan. Informasi yang lengkap, akurat dan 

tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis 

untuk mengambil keputusan investasi (Rahayu, 2015).  

Dengan adanya sinyal, maka perusahaan dapat mengurangi asimetri 

informasi antara manajemen dan pihak luar. Asimetri informasi merupakan 

perbedaan informasi yang dimiliki oleh manajemen dan pihak luar, dimana 

manajemen memiliki informasi yang lebih mengenai kondisi perusahaan. Pada 

bank, sinyal berupa tingkat kesehatan bank akan membantu mengurangi asimetri 

informasi, dimana pihak luar akan mengetahui kondisi kesehatan dan kinerja bank 

tersebut. Sehingga dengan berkurangnya asimetri informasi antara manajemen dan 

pihak luar, maka pihak luar dapat mengetahui prospek investasi terhadap bank 

tersebut.  

Selain melalui tingkat kesehatan bank, agar memberikan sinyal yang 

positif berupa laporan yang baik kepada pihak eksternal, maka perusahaan dapat 

memberikan informasi-informasi mengenai manajemen modal kerja dan rasio-

rasio keuangan. Pemberian informasi dan rasio tersebut dapat membuat para pihak 

eksternal menjadi lebih yakin mengenai laba yang disajikan oleh perusahaan. 

Terutama untuk pihak eksternal yang belum terlalu paham mengenai laporan 

keuangan dapat menggunakan informasi dan rasio tersebut dalam menilai kinerja 

perusahaan. Hal ini dapat membuat pihak eksternal yakin bahwa laba yang 

dihasilkan perusahaan adalah murni berupa hasil kinerja perusahaan bukan 
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merupakan laba yang direkayasa oleh pihak perusahaan demi memberikan sinyal 

yang positif bagi pihak eksternal (Lokollo, 2013). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sinyal dapat membantu perusahaan untuk menarik investor dan membantu 

investor dalam membuat keputusan investasi. 

  

2.2 Bank 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

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

taraf hidup rakyat banyak. 

Menurut Ismail (2013), bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi 

utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada 

masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. 

Adapun penjelasan fungsi bank tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat 

yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan. Dengan menyimpan uangnya di 

bank, nasabah akan mendapat keuntungan berupa return atas simpanannya 

yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank. Bank menawarkan 

produk simpanan antara lain dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, 

dan simpanan lainnya yang diperkenankan. 
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2) Menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank menyalurkan dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana. Aktivitas ini sangat penting bagi bank, 

karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. 

Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit untuk bank 

konvensional dan/atau pembiayaan untuk bank syariah. 

3) Pelayanan jasa perbankan. Berbagai jenis produk yang dapat diberikan oleh 

bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan 

surat-surat berharga, kliring, Letter of Credit, inkaso, garansi bank dan 

pelayanan jasa lainnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada 

masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. 

Selain ketiga fungsi tersebut, bank memiliki fungsi lainnya. Fungsi lain 

dari bank umum menurut Latumaerissa (2013) adalah sebagai berikut: 

1) Agent of Trust, fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang 

dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, 

bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan bank harus didasari rasa 

percaya dari masyarakat terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-

masing bank, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak akan menitipkan 

dananya di bank yang bersangkutan. 

2) Agent of Development, fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab 

bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh 

setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, 

distribusi, dan konsumsi merupakan satu kegiatan yang tidak terpisah. Semua 

kegiatan ini menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat satuan hitung, 
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dan alat pertukaran. Sehingga dari aspek ini bank berfungsi menjembatani 

semua kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan. 

3) Agent of Service. Di samping memberikan pelayanan jasa keuangan atas 

kegiatan intermediasi yang dilakukan, bank juga turut serta dalam jasa 

pelayanan lain seperti jasa transfer (payment order), jasa kotak pengaman 

(safety box), jasa penagihan, atau inkaso (collection). 

Kelengkapan jenis-jenis jasa bank yang dapat dilayani oleh setiap bank 

sangat tergantung dari kemampuan bank itu sendiri (Kasmir, 2014). Adapun jasa 

perbankan lainnya menurut Ikatan Bankir Indonesia (2013) adalah sebagai 

berikut: 

1) Transfer 

Transfer adalah salah satu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah 

dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk 

keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Baik transfer 

uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antarcabang 

yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet maka cabang 

lain akan mengkredit. 

Terdapat dua jenis transfer, yaitu transfer keluar dan transfer masuk. 

Transfer keluar adalah salah satu jenis pengiriman uang yang dapat 

menyederhanakan lalu lintas pembayaran, yaitu dengan pengiriman uang 

keluar. Sementara transfer masuk adalah kegiatan di mana bank menerima 

amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada 

seorang beneficiary. Transfer masuk tidak dikenakan lagi komisi karena 
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nasabah pemberi amanat telah dibebankan sejumlah komisi pada saat 

memberikan amanat transfer. 

2) Inkaso 

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan 

maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat 

berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang 

harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayar atau tertarik) 

berada di tempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya. 

Dalam arti lain, inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan 

amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada sesorang 

atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk oleh si pemberi amanat. 

Jenis inkaso dibagi menjadi dua, inkaso keluar dan inkaso masuk. 

Inkaso keluar adalah kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah 

diterbitkan oleh nasabah bank lain. Dalam hal ini bank menerima amanat dari 

nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seorang nasabah 

bank lain di kota lain. Sementara inkaso masuk adalah kegiatan yang masuk 

atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam inkaso masuk, 

bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan 

warkat kepada pihak ketiga. 

3) Kliring 

Kliring adalah cara penyelesaian utang-piutang antarbank peserta kliring 

dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu, 
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seperti cek, bilyet, CD, nota debet, dan nota kredit. Warkat harus dinyatakan 

dalam mata uang rupiah, bernilai nominal penuh, dan telah jatuh tempo. 

Dalam Kasmir (2014), perhitungan kliring dilakukan setiap hari, 

untuk mengetahui apakah bank tersebut menang kliring atau kalah kliring. 

Bagi bank yang menang kliring artinya jumlah tagihan warkat kliringnya 

melebihi pembayaran warkat kliringnya, sehingga terdapat saldo 

kemenangan. Kemenangan kliring menunjukkan prestasi bank tersebut dalam 

membina nasabahnya.  

Bagi bank yang kalah kliring, berarti pembayaran warkat kliring 

lebih besar dari penerimaan warkat kliringnya, sehingga bank yang kalah 

kliring harus menutup sejumlah kekalahan kliring pada hari yang 

bersangkutan, dan apabila tidak ditutupi, maka bank tersebut dapat 

memperoleh pinjaman call money yang waktunya relatif singkat. 

4) Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) 

Sistem BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik antarpeserta dalam 

mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per 

transaksi secara individual. Adapun jenis transaksi yang harus diselesaikan 

melalui sistem BI-RTGS adalah transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 

atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS): 

a) Transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli surat 

berharga, seperti Setifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara 

(SUN). 
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b) Transaksi antarbank dalam rangka jual/beli surat berharga yang 

penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme Delivery Versus Payment 

(DVP) melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System 

(BI-SSSS). 

c) Transaksi antarbank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas 

nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai sistem 

kliring Bank Indonesia. 

d) Transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh peserta melalui 

sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia. 

e) Selain jenis transaksi sebagaimana huruf a sampai huruf d, penyelenggara 

berwenang menetapkan transaksi-transaski lain yang dapat diselesaikan 

melalui sistem BI-RTGS. 

5) Cek Wisata (Traveller’s Cheque) 

Traveller’s Cheque adalah kertas berharga dalam mata uang yang dikeluarkan 

oleh suatu bank, di mana bank tersebut akan membayarkan sejumlah uang 

yang tertera di dalamnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada 

Traveller’s Cheque tersebut. Untuk menguangkannya, pemilik Traveller’s 

Cheque harus dapat menunjukkan KTP, SIM, dan/atau paspornya, sehingga 

keamanannya terjamin. Traveller’s Cheque biasanya digunakan oleh para 

pelancong. 
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6) Surat Kredit Berdokumen (Letter of Credit/ LC) 

Letter of Credit (LC) merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam 

rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh 

pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai 

perjanjian. Tipe perjanjian yang dapa difasilitasi LC terbatas hanya pada 

perjanjian jual-beli, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa 

penangguhan pembayaran. Menurut Kasmir (2014), LC merupakan suatu 

pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importir) untuk 

menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak 

ketiga (penerima LC atau eksportir). 

7) Electronic Banking (e-Banking) 

Bank menyediakan layanan e-Banking untuk memenuhi kebutuhan 

melakukan transaksi perbankan, selain yang tersedia di kantor cabang dan 

ATM.  

8) Transaksi jual beli valuta uang asing 

Bank juga dapat memberikan layanan transaksi jual beli mata uang asing 

(valas) sesuai dengan kurs (nilai tukar mata uang terhadap mata uang 

lainnya). 

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank serta 

kepemilikan bank. Perbedaan lainnya dilihat dari segi nasabah yang dilayani dan 

cara menentukan harga jual dan harga beli (Kasmir, 2014). Adapun jenis 

perbankan dewasa ini menurut Kasmir (2014) dapat ditinjau dari berbagai segi 

antara lain: 
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1) Dilihat dari Segi Fungsinya: 

a) Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran.  

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

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. 

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya: 

a) Bank milik Pemerintah 

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah 

sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. 

b) Bank milik swasta nasional 

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula 

pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 

c) Bank milik koperasi 

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang 

berbadan hukum koperasi. 
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d) Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang yang yang ada di luar negeri, baik milik 

swasta atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar 

negeri. 

e) Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

warga negara Indonesia. 

3) Dilihat dari Segi Status: 

a) 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, 

pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya.  

b) Bank non devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa sehingga transaksi yang dilakukan masih 

dalam batas-batas negara. 

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga: 

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan dan produk 

pinjamannya, serta untuk jasa bank lainnya menerapkan biaya dalam 

nominal tertentu (fee based). 
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b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau 

pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan biaya 

sesuai Syariah Islam. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan 

berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut: 

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah). 

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah). 

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah). 

5. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank 

oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

 

2.2.1 Bank Perkreditan Rakyat 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tentang Perbankan, 

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.  
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Kegiatan yang dilakukan BPR menurut Ismail (2013) meliputi: 

a) Penghimpunan dana masyarakat 

BPR menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan 

dan deposito dan produk penghimpunan dana lainnya yang diperbolehkan 

sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. BPR akan membayar bunga atau 

imbalan lainnya atas dana yang telah dihimpun. 

b) Penyaluran dana kepada masyarakat 

BPR menyalurkan dananya dalam bentuk kredit dana penempatan pada bank 

lain. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPR memperoleh pendapatan bunga 

kredit. 

c) Tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran 

BPR dilarang menawarkan giro karena BPR tidak boleh melakukan transaksi 

lalu lintas pembayaran. Hal inilah yang membedakan antara bank umum dan 

BPR. 

Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tentang 

Perbankan, usaha BPR meliputi: 

a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, 

b) memberikan kredit, 

c) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

d)  serta menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. 
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Dan dilarang untuk: 

a) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, 

b) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, 

c) melakukan penyertaan modal, 

d) melakukan usaha perasuransian, 

e) dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang diatur sebelumnya. 

Berdasarkan Bank Indonesia (2006) dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, BPR hanya dapat 

didirikan dan dimiliki oleh: 

a) warga negara Indonesia, 

b) badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, 

c) Pemerintah Daerah; atau 

d) dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf 

c. 

Berdasarkan Bank Indonesia (2006) dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, selain kantor pusat, BPR 

memiliki kantor cabang dan kantor kas. Adapun kantor cabang adalah kantor BPR 

yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang 

bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang 

tersebut melakukan usahanya. Sementara kantor kas adalah kantor BPR yang 

melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit, dalam rangka 
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membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor 

kas tersebut melakukan usahanya. 

 

2.2.2 Bank Umum 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tentang Perbankan, 

bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Berbagai usaha yang dilakukan oleh bank umum 

ialah: 

1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu; 

2) memberikan kredit; 

3) menerbitkan surat pengakuan hutang; 

4) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa 

berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-

surat dimaksud; 

b) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya 

tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 

c) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 

d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; 
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e) obligasi; 

f) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 

g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 

(satu) tahun; 

5) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah; 

6) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 

7) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

8) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 

9) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak; 

10) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 

11) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat; 

12) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia; 
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13) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut, dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 bank umum juga dapat: 

a) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

b) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di 

bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, 

asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian  dan penyimpanan, dengan 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,  

d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun  dan pengurus dana pensiun sesuai 

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang 

berlaku. 

Namun bank umum dilarang untuk: 

a) melakukan penyertaan modal, kecuali yang telah disebutkan sebelumnya, 

b) melakukan usaha perasuransian, serta 

c) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang disebutkan sebelumnya. 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank 

umum hanya dapat didirikan oleh: 

a) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau  

b) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga 

negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. 

Otoritas Jasa Keuangan (2016) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2016 mengungkapkan kantor bank umum 

meliputi Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Pembantu, Kantor 

Fungsional yang melakukan kegiatan operasional, atau Kantor Kas. Bank 

Indonesia (2011) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 

menjelaskan bahwa kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung 

bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat 

tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya. 

Sementara kantor wilayah adalah kantor bank yang membantu kantor pusatnya 

melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di 

suatu wilayah tertentu. Kantor cabang pembantu merupakan kantor di bawah 

kantor cabang yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya, 

dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang pembantu tersebut 

melakukan usahanya. Kantor fungsional merupakan kantor bank yang melakukan 

kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam satu kegiatan 

fungsional. Adapun kantor kas adalah kantor bank yang melakukan kegiatan 

pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut 

melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru. 
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Abdullah dan Tantri (2013) menjelaskan bahwa di dalam neraca 

keuangan bank, terdapat sembilan pos utama aktiva, dan sepuluh pos utama 

pasiva. Adapun sembilan pos utama aktiva tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kas, adalah semua uang kas rupiah dan valuta asing yang dimiliki oleh bank 

termasuk kantornya yang ada di luar negeri, baik uang kartal yang ada dalam 

kas seperti uang kertas, uang logam, dan commerative coin yang dikeluarkan 

oleh Bank Indonesia.  

2) Bank Indonesia, adalah giro dalam rupiah dan valuta asing milik bank pada 

Bank Indonesia.  

3) Tagihan pada bank lain, adalah semua tagihan bank pelapor kepada bank lain. 

Pos ini terdiri dari: 

a) Giro, giro dalam rupiah dan valuta asing milik bank termasuk kantornya 

di luar negeri pada bank lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak 

termasuk Bank Indonesia). 

b) Call money, adalah dana rupiah dan valuta asing yang dipinjamkan oleh 

bank, termasuk kantornya di luar negeri. 

c) Deposito berjangka, adalah penanaman dana rupiah dan valuta asing 

bank, termasuk kantornya di luar negeri, pada bank lain, atau lembaga 

keuangan lain dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, 

deposito on call, dan simpanan lain yang sejenis yang dapat ditarik 

dengan syarat-syarat tertentu. 

d) Kredit yang diberikan, adalah semua kredit yang diberikan oleh bank baik 

dalam bentuk rupiah maupun valas di dalam dan luar negeri. 
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4) Surat-surat berharga, adalah surat berharga dalam rupiah dan valuta asing 

yang dimiliki bank termasuk kantornya di luar negeri, seperti: saham, 

obligasi, wesel, promes, dan sertifikat-sertifikat lainnya. 

5) Kredit yang diberikan, adalah semua realisasi kredit yang diberikan oleh bank 

baik rupiah maupun valas di dalam maupun di luar negeri. 

6) Penyertaan, adalah penyertaan bank termasuk kantornya di luar negeri, pada 

bank, lembaga keuangan, atau perusahaan lain baik dalam rupiah maupun 

valuta asing. 

7) Cadangan aktiva yang diklasifikasikan, adalah cadangan dalam rupiah dan 

valuta asing yang dibentuk untuk menampung risiko kerugian yang mungkin 

timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh 

aktiva produktifnya. 

8) Aktiva tetap dan inventaris adalah nilai buku dan seluruh aktiva tetap 

termasuk di luar negeri dalam rupiah atau valuta asing. 

9) Rupa-rupa aktiva, adalah saldo rekening aktiva lainnya baik dalam rupiah 

atau dalam valuta asing yang tidak termasuk pos aktiva lainnya. 

Sedangkan sepuluh pos utama pasiva yang terdapat dalam neraca keuangan bank 

adalah sebagai berikut: 

1) Giro, adalah giro rupiah atau valuta asing milik pihak ketiga termasuk bank 

lain, termasuk kantornya di luar negeri, yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menggunakan cek. 
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2) Call money adalah dana rupiah dan valuta asing yang diterima oleh bank 

termasuk kantornya di luar negeri, dari bank lain baik dalam maupun luar 

negeri.  

3) Tabungan, adalah simpanan rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan 

bank pada bank yang bersangkutan termasuk kantornya di luar negeri, yang 

penarikannya dilakukan dengan cara-cara tertentu. 

4) Deposito berjangka, adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, deposito 

on call, yang penarikannya sesuai dengan perjanjian. 

5) Kewajiban lainnya, adalah semua kewajiban bank termasuk kantornya di luar 

negeri dalam rupiah maupun valuta asing yang sewaktu-waktu dapat ditarik 

oleh pemiliknya. 

6) Surat berharga, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank termasuk 

kantornya di luar negeri. 

7) Pinjaman diterima, adalah pinjaman yang diterima oleh bank termasuk 

kantornya di luar negeri, baik dalam rupiah maupun valuta asing. 

8) Rupa-rupa pasiva adalah saldo rekening pasiva lainnya baik dalam rupiah 

atau valas, yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos pasiva lainnya. 

9) Modal, bagi yang berbadan hukum Indonesia adalah simpanan pokok, wajib, 

selisih antara modal dasar dengan modal yang belum disetor. Bagi kantor 

cabang bank asing adalah dana bersih kantor pusat dan kantor cabangnya di 

luar negeri, agio saham, cadangan, ketentuan bunga yang dimasukkan benar-

benar yang telah diterima. 
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10) Rekening Laba/Rugi tahun berjalan  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank 

wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan  kecukupan 

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

aspek  lain  yang  berhubungan  dengan usaha bank, dan wajib melakukan 

kegiatan usaha  sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia (2011) dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 menyatakan bahwa bank wajib 

melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko 

(Risk-based Bank Rating) baik secara individual maupun secara konsolidasi. 

 

2.3 Tingkat Kesehatan Bank 

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan 

terhadap risiko dan kinerja bank. Tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah 

satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang 

dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau 

permasalahan bank, baik berupa corrective action oleh bank maupun supervisory 

action oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2011 dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011). 

Berdasarkan Bank Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 13/24/DPNP, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (self 

assessment) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko 

(Risk-based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara 

konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi profil risiko (risk profile), good 
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corporate governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital) 

untuk menghasilkan peringkat komposit bank. Bank Indonesia (2011) dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 menyatakan bahwa peringkat 

komposit bank adalah adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan 

bank, yang terdiri dari peringkat komposit 1 sampai peringkat komposit 5, dimana 

peringkat komposit 1 mencerminkan kondisi bank yang sangat sehat, peringkat 

komposit 2 kondisi bank sehat, peringkat komposit 3 kondisi bank cukup sehat, 

peringkat komposit 4 kondisi bank kurang sehat, dan peringkat komposit 5 

mencerminkan kondisi bank yang tidak sehat.  

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 oleh Bank 

Indonesia (2011), diatur bahwa penilaian sendiri tingkat kesehatan bank dilakukan 

paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Serta 

hasil penilaian wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 31 Juli 

dan 31 Januari untuk penilaian posisi akhir bulan Juni dan Desember atas 

penilaian individual, dan paling lambat 15 Agustus dan 15 Februari untuk 

penilaian posisi akhir bulan Juni dan Desember atas penilaian secara konsolidasi. 

Bank Indonesia juga melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester 

dan apabila terdapat perbedaan hasil penilaian yang dilakukan sendiri dengan 

Bank Indonesia, maka yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank 

yang dilakukan Bank Indonesia.  
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2.3.1 Profil Risiko (Risk Profile) 

Berdasarkan Bank Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

13/24/DPNP perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian faktor 

profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan 

Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai 

terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu: 

1) Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada Bank. Dalam menilai risiko kredit, parameter 

yang digunakan adalah komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, 

kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan 

dana dan sumber timbulnya penyediaan dana, dan faktor eksternal. 

2) Risiko Pasar 

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif 

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk 

risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko 

nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Parameter yang digunakan 

dalam menilai risiko pasar adalah volume dan komposisi portofolio, kerugian 

potensial (potential loss) risiko suku bunga dalam banking book, serta strategi 

dan kebijakan bisnis. 

3) Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 
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adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Parameter 

yang digunakan dalam menilai risiko operasional adalah karakteristik dan 

kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan 

infrastruktur pendukung, fraud (baik internal maupun eksternal), dan kejadian 

eksternal. 

4) Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari 

aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu 

aktivitas dan kondisi keuangan bank. Parameter yang digunakan dalam 

menilai risiko likuiditas adalah komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi 

rekening administratif, konsentrasi dari aset dan kewajiban, kerentanan pada 

kebutuhan pendanaan, dan akses pada sumber-sumber pendanaan. 

5) Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau 

kelemahan aspek yuridis. Parameter yang digunakan dalam menilai risiko 

hukum adalah faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, dan faktor 

ketiadaan/perubahan peraturan perundang- undangan.   

6) Risiko Stratejik 

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil 

keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan 

dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Parameter yang 

digunakan dalam menilai risiko stratejik adalah kesesuaian strategi bisnis 
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bank dengan lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi, 

posisi bisnis bank, dan pencapaian rencana bisnis bank. 

7) Risiko Kepatuhan 

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi 

dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

yang berlaku. Parameter yang digunakan dalam menilai risiko kepatuhan 

adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi track 

record pelanggaran yang dilakukan atau  ketidakpatuhan bank, dan 

pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum  

untuk transaksi keuangan tertentu. 

8) Risiko Reputasi   

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Parameter 

yang digunakan dalam menilai risiko reputasi adalah pengaruh reputasi 

negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis, 

kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank, frekuensi, materialitas, dan 

eksposur pemberitaan negatif bank, dan frekuensi dan materialitas keluhan 

nasabah. 

Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari lima peringkat yaitu 

peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5, dengan urutan 

peringkat yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi 

bank (Bank Indonesia, 2011 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

13/24/DPNP). 
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2.3.2 Good Corporate Governance (GCG) 

Berdasarkan Bank Indonesia (2013) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

15/15/DPNP perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, 

dinyatakan bahwa bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan 

berpedoman pada prinsip GCG, dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, 

melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku 

umum pada industri perbankan. Adapun pelaksanaan GCG harus dilandasi oleh 

lima prinsip dasar sebagai berikut: 

1) Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan. 

2) Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara 

efektif. 

3) Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan 

bank yang sehat. 

4) Independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun. 

5) Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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Untuk memastikan penerapan lima prinsip dasar GCG tersebut, maka 

bank harus melakukan penilaian sendiri, dengan meliputi sebelas faktor penilaian 

GCG sebagai berikut (Bank Indonesia (2013) dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 15/15/DPNP): 

1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, 

2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, 

3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, 

4) penanganan benturan kepentingan, 

5) penerapan fungsi kepatuhan,  

6) penerapan fungsi audit intern, 

7) penerapan fungsi audit ekstern, 

8) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, 

9) penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana 

besar (large exposures), 

10) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan 

GCG dan pelaporan internal, dan  

11) rencana strategis bank.  

Bank Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

13/24/DPNP menetapkan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis 

atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank, kecukupan tata kelola (governance) 

atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada bank, serta informasi lain 

yang terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan informasi yang 

relevan. Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam lima peringkat yaitu peringkat 
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1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5, dengan urutan peringkat 

yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. 

 

2.3.3 Rentabilitas 

Kasmir (2016) menyatakan bahwa rasio rentabilitas bank merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai 

oleh bank dalam suatu periode tertentu. Ikatan Bankir Indonesia (2012) 

menyatakan bahwa rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Berdasarkan Bank Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 13/24/DPNP, penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap  

kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) 

rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan 

mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas bank, serta 

perbandingan kinerja bank dengan kinerja peer group¸ baik melalui analisis aspek 

kuantitatif maupun kualitatif. Aspek kuantitatif diukur menggunakan rumus 

terhadap parameter kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan 

kesinambungan rentabilitas. Sementara aspek kualitatif menganalisa kemampuan 

komponen rentabilitas dalam meningkatkan permodalan, prospek rentabilitas di 

masa mendatang, serta kemampuan bank dalam mengelola rentabilitas. 

Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis 

yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter rentabilitas dengan 

memperhatikan signifikansi masing-masing parameter serta mempertimbangkan 
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permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank. Penetapan faktor 

Rentabilitas dikategorikan dalam lima peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, 

peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5 dengan urutan peringkat yang lebih kecil 

mencerminkan kondisi rentabilitas bank yang lebih baik (Bank Indonesia, 2011 

dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP). 

 

2.3.4 Permodalan 

Berdasarkan Bank Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

13/24/DPNP, penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap 

kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam 

melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank harus mengaitkan kecukupan 

modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, maka semakin besar 

modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. 

Berdasarkan Bank Indonesia (2013) dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM) Bank Umum,  penyediaan modal minimum sesuai profil risiko 

ditetapkan paling rendah sebagai berikut: 

a) 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil 

risiko peringkat 1, 

b) 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil 

risiko peringkat 2, 

c) 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil 

risiko peringkat 3, atau  
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d) 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko 

peringkat 4 atau peringkat 5. 

Parameter dalam menilai permodalan meliputi kecukupan modal bank 

dan pengelolaan permodalan bank. Penilaian kecukupan modal bank perlu 

dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup tingkat, trend, dan komposisi 

modal bank, rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, 

dan risiko operasional, dan  kecukupan modal bank dikaitkan dengan profil risiko.   

Sedangkan analisis terhadap pengelolaan permodalan bank  meliputi manajemen 

permodalan dan kemampuan akses permodalan. Penetapan peringkat faktor 

permodalan dikategorikan dalam lima peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, 

peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5 dengan urutan peringkat yang lebih kecil 

mencerminkan kondisi permodalan bank yang lebih baik (Bank Indonesia, 2011 

dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP). 

 

2.3.5 Peringkat Komposit 

Berdasarkan Bank Indonesia (2011) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

13/1/PBI/2011, peringkat komposit terbagi menjadi peringkat komposit 1 sampai 

peringkat komposit 5, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Peringkat Komposit 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. 
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2) Peringkat Komposit 2 mencerminkan  kondisi bank yang secara umum sehat 

sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

3) Peringkat Komposit 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.  

4) Peringkat Komposit 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.   

5) Peringkat Komposit 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. 

Apabila dalam hasil penilaian tingkat kesehatan bank baik yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia ataupun secara self-assessment terdapat faktor 

tingkat kesehatan bank dengan peringkat 4 atau peringkat 5, peringkat komposit 

tingkat kesehatan bank dengan peringkat 4 atau peringkat 5, dan/atau peringkat 

komposit tingkat kesehatan bank dengan peringkat 3 namun terdapat 

permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan 

bank, maka bank wajib menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia. 

Adapun action plan memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan 

oleh bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta 

target waktu penyelesaiannya. Action plan yang disampaikan oleh bank 
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merupakan komitmen bank kepada Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2011 dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011). 

Penyampaian action plan ditentukan pada batas waktu tertentu oleh Bank 

Indonesia apabila merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan 

bank oleh Bank Indonesia. Untuk tindak lanjut dari hasil self-assessment, maka 

paling lambat tanggal 15 Agustus untuk posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 

Februari untuk posisi akhir bulan Desember. Apabila bank tidak menyampaikan 

action plan, maka akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, penurunan tingkat 

kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan/atau pencantuman 

pengurus dan/atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang 

mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan 

(Bank Indonesia, 2011 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011). 

 

2.4 Profitabilitas 

Hery (2016) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat 

efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Menurut 

Kasmir (2016), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. 

Adapun manfaat yang yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut 

Kasmir (2012) antara lain mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh 

perusahaan dalam satu periode, mengetahui posisi laba perusahaan tahun 
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sebelumnya dengan tahun sekarang, mengetahui perkembangan laba dari waktu 

ke waktu, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, 

serta mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Berdasarkan Bank Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 13/24/DPNP, terdapat empat pengukuran yang dapat digunakan dalam 

mengukur profitabilitas bank, yaitu:  

1) Return on Assets (ROA) 

                       
                  

                    
 

2) Net Interest Margin (NIM) 

                           
                       

                              
 

3) Kinerja Komponen Laba Aktual terhadap Proyeksi Anggaran 

Meliputi pendapatan operasional dan non operasional, beban operasional dan 

non operasional, serta laba bersih dibandingkan dengan proyeksi anggaran. 

4) Kemampuan Komponen Laba dalam Meningkatkan Permodalan 

Rasio NIM menurut Arimi dan Mahfud (2012) merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya 

untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Menurut Ikatan Bankir Indonesia 

(2015), NIM adalah ukuran perbedaan antara bunga pendapatan yang dihasilkan 

oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang dibayarkan kepada 

pemberi pinjaman, relatif terhadap jumlah aset. 
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Rasio ROA digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba yang 

akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi 

hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi jumlah laba bersih yang 

dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2016). 

Pasaribu, et al., (2015) berpendapat bahwa semakin besar rasio ROA suatu bank, 

maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut 

dan semakin optimal pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. 

 

2.5 Non Performing Loan (NPL) 

Ismail (2013) berpendapat bahwa kredit merupakan penyaluran dana dari pihak 

pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Sedangkan berdasarkan 

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, 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. 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu, tidak terlepas 

dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan pemberian suatu kredit menurut 

pendapat Kasmir (2014) adalah: 

1) Mencari keuntungan, yaitu bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit. 

Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang akan diterima oleh bank 

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 

nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank 
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terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut 

akan dilikuidasi. 

2) Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana baik investasi maupun modal kerja, sehingga nasabah dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

3) Membantu pemerintah, karena bagi pemerintah semakin banyak kredit yang 

disalurkan, maka terdapat peningkatkan pembangunan di berbagai sektor. 

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya kredit adalah penerimaan 

pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah bank, membuka kesempatan 

kerja untuk kredit pembangunan dan perluasan usaha, meningkatkan jumlah 

barang dan jasa, serta menghemat dan meningkatkan devisa negara. 

Jenis kredit yang dapat diberikan bank mempunyai beraneka ragam 

bentuk. Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain  

sebagai berikut (Abdullah dan Tantri, 2013): 

1) Dilihat dari segi kegunaan: 

a) Kredit Investasi 

Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau 

membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. 

Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang 

pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.  

b) Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasionalnya. Contohnya untuk membeli bahan baku, membayar 
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gaji pegawai, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi 

perusahaan. 

2) Dilihat dari segi tujuan kredit: 

a) Kredit Produktif 

Yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi 

atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 

Contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan 

menghasilkan barang, kredit pertanian untuk menghasilkan produk 

pertanian, atau kredit industri lainnya. 

b) Kredit Konsumtif 

Yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara peibadi. Kredit ini 

tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan 

atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya adalah kredit 

perumahan, kredit mobil, dan kredit konsumtif lainnya. 

c) Kredit Perdagangan 

Yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli 

barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan 

barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier 

atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah 

besar. Contohnya adalah kredit ekspor impor. 
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3) Dilihat dari segi jangka waktu: 

a) Kredit Jangka Pendek 

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling 

lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.  

b) Kredit Jangka Menengah 

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1-3 tahun, 

biasanya digunakan untuk investasi. 

d) Kredit Jangka Panjang 

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 

tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang. 

4) Dilihat dari segi jaminan: 

a) Kredit dengan Jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan dapat 

berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. 

Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan 

yang diberikan calon debitur. 

b) Kredit Tanpa Jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta 

loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini. 
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5) Dilihat dari segi sektor usaha: 

a) Kredit Pertanian 

Yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat, 

dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. 

b) Kredit Peternakan 

Yaitu kredit jangka pendek untuk misalnya peternakan ayam dan jangka 

panjang untuk kambing atau sapi. 

c) Kredit Industri 

Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar. 

d) Kredit Pertambangan 

Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti 

tambang emas, minyak, atau timah. 

e) Kredit Pendidikan 

Yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana 

pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 

f) Kredit Profesi 

Yaitu kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, 

atau pengacara. 

g) Kredit Perumahan 

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. 

Kegiatan penyaluran kredit ini akan berdampak adanya resiko berupa 

kurang lancarnya pengembalian jumlah pinjaman atau dikenal juga dengan kredit 

bermasalah yang akan berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan perbankan 
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(Wantera dan Mertha, 2015). Kasmir (2014) menggolongkan kualitas kredit 

menurut ketentuan sebagai berikut: 

1) Lancar, apabila: 

a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan 

b) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau 

c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. 

2) Dalam Perhatian Khusus, apabila: 

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 

belum melampaui 90 hari; atau 

b) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau 

c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau 

d) Mutasi rekening relatif aktif; atau 

e) Didukung dengan pinjaman baru 

3) Kurang Lancar, apabila: 

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 90 hari; atau 

b) Sering terjadi cerukan; atau 

c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 

hari; 

d) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau 

e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau 

f) Dokumen pinjaman yang lemah. 
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4) Diragukan, apabila: 

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 180 hari; atau 

b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau 

c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; 

d) Terjadi kapitalisasi bunga; 

e) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan. 

5) Macet, apabila: 

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 270 hari; atau 

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; 

c) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicarikan pada 

nilai yang wajar. 

Fungsi bank dalam penyaluran kredit memiliki risiko, yaitu berupa tidak 

lancarnya pembayaran kredit atau yang biasa disebut dengan risiko kredit. Sebuah 

kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya dengan kriteria kurang 

lancar, diragukan dan macet (Wantera dan Mertha, 2015).  

Risiko kredit tercermin dalam rasio NPL. NPL menunjukkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit yang diberikan oleh bank (Arimi dan 

Mahfud, 2012). Sari, et. al (2012) menyatakan bahwa NPL dalah kredit yang 

bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan 

peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam 
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perjanjian. Berdasarkan Bank Indonesia (2011) pada Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 13/30/DPNP, rasio NPL diukur dengan: 

 

                          
                             

            
 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit berdasarkan Bank 

Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank Indonesia 13/30/DPNP adalah 

cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI, yang 

mencakup CKPN kredit secara individual dan kolektif. 

Bank Indonesia (2013) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/2/PBI/2013 menetapkan standar untuk NPL maksimum sebesar 5%. Semakin 

rendah rasio NPL, maka hanya sedikit jumlah kredit bermasalah dari total kredit 

yang disalurkan, sehingga pengembalian berupa pendapatan bunga dari kredit 

lebih besar dan menambah laba sebelum pajak, sehingga meningkatkan ROA. 

Penelitian NPL terhadap profitabilitas bank telah banyak dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya. Penelitian Anggreni dan Suardhika (2014) sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Wantera dan Mertha (2015), Negara dan Sujana (2014), 

serta Manikam dan Syafruddin (2013) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh 

pada profitabilitas bank. Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh NPL 

terhadap profitabilitas, maka diajukan hipotesis: 

Ha1: NPL berpengaruh terhadap profitabilitas bank. 
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2.6 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah rasio yang mengukur likuiditas bank dalam memenuhi dana yang 

ditarik oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro (Kasmir, 

2012). Rasio LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur perbandingan 

dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit, yang berasal dari dana pihak ketiga 

(Manikam dan Syafruddin, 2013). Menurut Pratiwi dan Wiagustini (2015), LDR 

mencerminkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya, dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah 

kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan 

deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank 

untuk memberikan kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga. 

Standar yang diperkenankan oleh Bank Indonesia (2013) dalam Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 15/41/DKMP untuk LDR adalah sebesar 78% 

sampai 92%. Berdasarkan Bank Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia 13/30/DPNP, rasio LDR dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

                            
      

                 
 

Ikatan Bankir Indonesia (2015) menyatakan dana pihak ketiga adalah dana 

yang diperoleh bank dari masyarakat. Sedangkan Ismail (2013) menyatakan 

bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal 

dari masyarakat luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha. Bank 

menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. 
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Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 

mengenai Perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, 

deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

Berdasarkan Ismail (2013), sumber dana yang diperoleh dari dana pihak 

ketiga antara lain: 

1. Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau 

pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan 

menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau 

pemindahbukuan. Menurut Iskandar (2013), penarikan dana dari rekening 

giro dapat dilakukan dengan menggunakan: 

a) Cek, merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank yang dapat 

dipergunakan oleh pemegang rekening dan orang lain atau nama yang 

tersebut di dalam cek. 

b) Bilyet Giro, adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai 

media pemindahbukuan dana dari pemilik rekening di suatu bank ke 

rekening nasabah bank lain. 

c) Slip Pemindahbukuan, yaitu alat penarikan dana selain cek dan bilyet 

giro. Slip ini berada di tempat customer service bank.  

d) Slip Penarikan dan Penyetoran, yaitu sarana penarikan dan penyetoran 

lainnya untuk jumlah yang relatif besar. 
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e) Bank Card, yaitu kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank untuk 

kepentingan nasabahnya, guna melakukan transaksi tunai maupun non 

tunai sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. 

f) Alat lainnya, yaitu berupa sistem perbankan online dengan menggunakan 

SMS Banking dan Internet Banking.  

2. Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang 

penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara 

bank dan pihak nasabah. 

3. Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan sesuai dengan waktu yang telah dipernjanjikan antara bank dengan 

nasabah. Deposito dibedakan menjadi: 

a) deposito berjangka (time deposit), merupakan simpanan berjangka yang 

dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. 

b) sertifikat deposito, merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan 

dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang 

haknya. 

c) deposit on call, adalah jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu 

memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit deposit on call. 

Kurangnya likuiditas adalah salah satu alasan utama kegagalan bank. 

LDR yang tinggi akan menunjukkan profitabilitas yang besar, karena kredit yang 

disalurkan oleh bank dapat dijalankan secara efektif (Prasanjaya dan Ramantha, 

2013). Semakin tinggi rasio LDR, maka bank mampu menyalurkan kredit dalam 

jumlah besar dari dana yang dihimpunnya. Kredit yang disalurkan akan 
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menghasilkan pendapatan bunga. Sehingga dengan kredit yang besar mampu 

memberikan pendapatan bunga yang besar, dan ROA meningkat. Namun tingkat 

LDR yang terlalu tinggi ( > 92%) menunjukkan semakin buruknya likuiditas bank, 

karena sumber pemberian kredit berasal dari dana pihak ketiga, sehingga apabila 

bank terlalu likuid dan manyalurkan terlalu banyak kredit, dikhawatirkan bank 

tidak mampu membayarkan kewajiban jangka pendeknya serta memenuhi 

penarikan yang dilakukan nasabah karena tidak memiliki dana yang cukup. 

Mengenai pengaruh LDR terhadap profitabilitas bank, terdapat beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Prasanjaya dan Ramantha 

(2013) menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap 

profitabilitas, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata (2015) serta 

Dewi dan Wisadha (2015). Berdasarkan penjabaran mengenai profitabilitas yang 

diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), maka diajukan hipotesis: 

Ha2: LDR berpengaruh terhadap profitabilitas bank. 

 

2.7 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Pratiwi 

dan Wiagustini, 2015). Berdasarkan Taswan (2012), beban operasional adalah 

semua beban yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan yang lazim dilakukan 

sebagai usaha bank, seperti: 

a) beban bunga, yaitu biaya bunga yang berkaitan dengan usaha bank. 
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b) beban provisi dan komisi, yaitu setiap komisi dan provisi yang dikeluarkan 

bank untuk mendapatkan dana. 

c) beban provisi dan komisi selain untuk penerimaan dana, yaitu setiap komisi 

dan provisi yang dikeluarkan bank selain komisi dan provisi yang disebutkan 

sebelumnya. 

d) beban umum dan administrasi, yaitu semua biaya yang bersifat umum dan 

biaya untuk kepentingan administrasi bank. 

e) penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu semua biaya penyisihan yang 

timbul akibat kolektivitas aktiva produktif yang semakin menurun (tidak 

sehat). 

f) beban personalia, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

mempekerjakan atau kegiatan apapun yang menggunakan sumber daya 

manusia. 

g) beban operasional lainnya, yaitu semua biaya operasional bank lainnya yang 

tidak dapat digolongkan pada beban sebelumnya. 

Sementara pendapatan operasional menurut Taswan (2012) adalah semua 

pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank, seperti: 

a) pendapatan bunga, yaitu pendapatan hasil bunga. 

b) pendapatan provisi dan komisi kredit, yaitu pendapatan provisi dan komisi 

yang dipungut/diterima dari kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan. 

c) pendapatan provisi dan komisi selain kredit, yaitu semua pendapatan provisi 

dan komisi yang dipungut dari berbagai kegiatan bank selain perkreditan. 
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d) pendapatan operasional lainnya, yaitu pendapatan yang tidak dapat 

digolongkan pada pendapatan sebelumnya. 

Otoritas Jasa Keuangan (2016) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2016 menetapkan standar Beban Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) maksimum sebesar 95%. Berdasarkan Bank 

Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP, Beban 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

                                                
                 

                      
 

Rasio BOPO  menunjukkan efisiensi bank  dalam  menjalankan 

operasionalnya. Semakin besar BOPO menunjukkan inefisiensi bank dalam 

menjalankan aktivitas usahanya (Manikam dan Syafruddin, 2013). Semakin 

rendah rasio BOPO, maka dari kredit yang disalurkan dan jasa perbankan lainnya, 

dihasilkan pendapatan operasional berupa pendapatan bunga dan fee based income 

yang lebih besar daripada beban operasional yang harus dikeluarkan, sehingga 

laba sebelum pajak meningkat dan ROA meningkat. 

Hal ini dibuktikan dengan penelitian Pasaribu, et al. (2015), Manikam 

dan Syafruddin (2013), serta Prasanjaya dan Ramantha (2013) yang menyatakan 

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha3: BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas bank. 
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2.8 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR biasa disebut sebagai rasio kecukupan modal, yaitu jumlah modal sendiri 

yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman 

aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan 

inventaris bank (Arimi dan Mahfud, 2012). CAR adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Pratiwi 

dan Wiagustini, 2013). 

Standar CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (2013) dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 minimum sebesar 8% dari 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Ikatan Bankir Indonesia (2015) 

menyatakan bahwa ATMR merupakan kewajiban yang berlaku bagi bank secara 

individu maupun bank secara konsolidasi untuk mengantisipasi potensi kerugian 

sesuai profil risiko bank. Berdasarkan Bank Indonesia (2011) dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP, rasio CAR dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

                              
     

                                
 

 

Menurut Abdullah dan Tantri (2013), rincian komponen modal adalah 

sebagai berikut: 

1) Modal Inti, yang terdiri dari: 

a) Modal disetor secara efektif oleh pemiliknya. 
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b) Agio saham, yaitu selisih lebih setorang modal yang diterima oleh bank 

sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 

c) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 

yang ditahan. 

d) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang 

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan rapat 

umum pemegang saham atau rapat anggota. 

e) Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih tahun-tahun lalu setelah 

dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum 

pemegang saham atau rapat anggota. 

f) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan 

setelah dikutangi taksiran utang pajak. 

g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi 

pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya dalam rapat umum 

pemegang saham atas rapat anggota. 

h) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya 

dikonsolidasikan, yaitu modal inti bank setelah dikompensasikan dengan 

nilai penyertaan bank anak perusahaan tersebut. 

2) Modal Pelengkap, terdiri dari: 

a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari 

selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan 

Dirrektorat Jenderal Pajak. 
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b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan 

yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan 

maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul. 

c) Modal kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat 

yang memiliki sifat seperti modal atau utang. 

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

perjanjian, mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, tidak dijamin oleh 

Bank Indonesia, minimal berjangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum 

jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan hak 

tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala 

pinjaman yang ada. 

Semakin tinggi CAR, maka semakin kuat kemampuan modal bank 

tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit yang berisiko dan mampu 

membiayai operasi bank, sehingga bank dapat menyalurkan kredit dalam jumlah 

yang lebih banyak tanpa takut resiko yang ditimbulkan karena ditopang oleh 

cadangan modal yang cukup. Kredit yang disalurkan akan menghasilkan 

pendapatan bunga, sehingga akan menambah laba sebelum pajak dan ROA 

meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Pranata (2015), Damayanti dan 

Savitri (2015), serta Anggreni dan Suardhika (2014) yang menyatakan bahwa 

CAR berpengaruh terhadap profitabilitas. Sehingga dari penelitian-penelitian 

tersebut, dirumuskan hipotesis: 

Ha4: CAR berpengaruh terhadap profitabilitas bank. 
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2.9 Ukuran Perusahaan (FS) 

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan 

besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau 

kecilnya kekayaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan (Handayani dan Putra, 

2016). Apabila ukuran perusahaan besar, maka total aset perusahaan tersebut 

besar. Aset bank yang paling utama adalah kredit. Semakin besar kredit, maka 

semakin besar pendapatan bunga yang diterima. Sehingga dengan aset yang besar 

mampu menghasilkan laba sebelum pajak yang lebih besar dan ROA meningkat. 

Aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin 

menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya 

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, dimungkinkan pihak kreditor tertarik 

menanamkan dananya ke perusahaan (Ferdian, 2015).  Berdasarkan Prasanjaya 

dan Ramantha (2013), rumus variabel ukuran perusahaan adalah: 

                           

Aset dalam bank adalah sumber daya yang dimiliki oleh bank yang dapat 

berbentuk fisik atau non fisik berupa hak yang mempunyai nilai ekonomis. 

Iskandar (2013) menjelaskan bahwa komponen aset dalam bank terdiri dari: 

1) Aset Lancar, yaitu kekayaan perusahaan dalam jangka pendek yaitu kurang 

dari dua belas bulan dapat direalisasikan atau dicairkan atau ditukarkan 

menjadi uang tunai. Seperti kas, kredit, dan penempatan jangka pendek pada 

bank lain. 
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2) Aset Tetap, yaitu kekayaan yang bersifat permanen, mempunyai umur 

kegunaan jangka panjang atau mempunyai umur ekonomis lebih dari dua 

belas bulan. Seperti tanah, gedung, kendaraan, dan inventaris. 

3) Aset Tidak Berwujud, yaitu aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan 

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak 

lainnya untuk tujuan administratif. 

4) Aset Lain-Lain, yaitu kekayaan perusahaan yang bersifat jangka panjang 

tetapi tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aset yang tersebut di atas. Seperti 

gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, dan tagihan jangka panjang. 

Menurut Taswan (2012), rekening aktiva yang terdapat dalam laporan 

keuangan bank terdiri dari: 

1) Kas. 

Rekening ini digunakan untuk menampung seluruh uang kertas dan uang 

logam rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat 

pembayaran yang sah. Termasuk di dalamnya adalah mata uang rupiah yang 

ditarik dari peredaran dan masih dalam tenggang untuk penukarannya ke 

Bank Indonesia. 

2) Giro pada Bank Indonesia 

Rekening ini digunakan untuk menampung transaksi penarikan dan 

penyetoran dana rupiah pada Bank Indonesia. 
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3) Giro pada Bank Lain 

Rekening ini digunakan untuk menampung transaksi penarikan dan 

penyetoran dana baik dalam rupiah maupun valuta asing pada bank-bank lain 

sebagai rekening giro. 

4) Penempatan pada Bank Lain 

Rekening ini digunakan untuk menampung semua penanaman dana pada 

bank lain baik dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk interbank 

call money, tabungan, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis, yang 

dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. 

5) Surat-surat Berharga 

Rekening ini digunakan untuk menampung semua surat pengakuan hutang, 

wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dari sekuritas atau 

kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim 

diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. 

6) Kredit Yang Diberikan 

Rekening ini digunakan untuk menampung semua persediaan 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 hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. 

7) Penyertaan 

Rekening ini digunakan untuk menampung semua penanaman dana bank 

dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, 
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baik dalam rangka pendirian, ikut serta dalam lembaga keuangan lainnya, 

penyelamatan kredit, atau lainnya. 

8) Pendapatan Yang Masih Akan Diterima 

Rekening ini digunakan untuk menampung semua pendapatan atau 

penghasilan bank dari bunga, provisi, komisi yang diterima pada masa 

periode bulan berikutnya. 

9) Aktiva Lain-Lain 

Rekening ini digunakan untuk menampung semua pos yang dimaksudkan 

untuk menampung aktiva-aktiva yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos-

pos sebelumnya dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos 

tersendiri. Seperti emas batangan dan biaya ditangguhkan. 

10) Biaya Dibayar Di Muka 

Rekening ini digunakan untuk menampung semua beban atau biaya bank baik 

dari bunga, provisi, komisi yang masih harus dibayar di masa periode bulan 

berikutnya. 

11) Aktiva Tetap 

Rekening ini digunakan untuk menampung semua aktiva tetap yang dimiliki 

oleh bank yang bersangkutan.  

12) Aktiva Sewa Guna Usaha 

Rekening ini digunakan untuk menampung semua aktiva tetap yang diperoleh 

dari sewa guna usaha dengan hak opsi yang perlu dicatat sebagai aktiva tetap 

dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari 
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seluruh pembayaran sewa guna, ditambah nilai sisa yang harus dibayar 

penyewa guna usaha pada akhir masa sewa usaha. 

13) Uang Muka Pajak 

Rekening ini digunakan untuk menampung semua uang muka pajak, yaitu 

pajak penghasilan badan yang dibayar di muka. 

14) Rekening Antara Aktiva 

Rekening ini digunakan untuk menampung semua transaksi yang karena 

sesuatu hal belum dapat dibukukan secara efektif dalam rekening aktiva yang 

bersangkutan. 

15) Rekening Perhitungan Antarkantor Debet 

Rekening ini digunakan untuk menampung semua transaksi antarkantor debet 

yang secara keseluruhan akan bersaldo nihil setelah dieliminasi dengan 

rekening perhitungan antarkantor kredit. 

Terdapat beberapa penelitian yang menguji hubungan antara ukuran 

perusahaan dengan profitabilitas bank. Penelitian yang dilakukan Pranata (2015), 

Damayanti dan Savitri (2012), serta Handayani dan Putra (2016) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Oleh 

karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Ha5: FS berpengaruh terhadap profitabilitas bank.  

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Vina Arisandra, FB UMN, 2017



74 
 

2.10 Model Penelitian 
Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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