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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1  Bank 

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 

yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank 

merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam sistem keuangan di 

Indonesia yang bertugas untuk menghimpun dana (funding) dan menyalurkan 

dana (lending) dari atau kepada masyarakat. Penyimpanan dana dari masyarakat 

dilakukan dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat 

dilakukan dalam bentuk kredit atau jasa-jasa bank lainnya (Hasibuan (2011) 

dalam Yuliani, 2013).  

Berdasarkan definisi bank tersebut dapat dijelaskan bahwa bank dalam 

memberikan usaha terutama dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber  

dana bank, demikian juga dengan sisi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak  

semata-mata memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik bank tetapi  

juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada taraf hidup rakyat banyak. 

Menurut Iskandar (2013), dari definisi bank dapat diketahui bahwa usaha bank 

meliputi: 
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1. Menghimpun dana (funding) dalam bentuk simpanan yaitu kegiatan 

mengumpulkan uang dari masyarakat maupun dari badan usaha dalam bentuk 

rekening tabungan, rekening giro, deposito berjangka dan bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

2. Menyalurkan dana (lending) dalam bentuk 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 fasilitas kredit kepada nasabah 

maupun masyarakat umum yang membutuhkan bantuan penyediaan bank 

antara lain berupa kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif. 

3. Bentuk-bentuk usaha lainnya dari bank yaitu jasa bank lainnya seperti 

penerbitan bank garansi, pengiriman uang (transfer), kliring, jual beli valuta 

asing, letter of credit ( L/C), pembayaran gaji, uang kuliah dan lain-lain.  

Asas, fungsi dan tujuan bank menurut Undang-Undang Republik  

Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan  

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 :  

1. Asas 

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

2. Fungsi 

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat.   
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3. Tujuan 

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.  

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas, fungsi dan tujuan  

bank telah terkandung dalam pengertian bank yang dibahas sebelumnya, namun  

disini dijelaskan bahwa bank melaksanakan kegiatannya dengan prinsip kehati- 

hatian. Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke 

masyarakat, bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut  (Kasmir, 

2014) : 

1. Nasabah yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk 

simpanan Giro, Tabungan atau Deposito. Dalam hal ini nasabah sebagai 

penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah dapat 

memilih sendiri untuk menyimpan dananya dalam bentuk apapun. 

2. Nasabah yang menyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga 

tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan. 

3. Kemudian dana yang disimpan oleh nasabah disalurkan kepada masyarakat 

dalam bentuk pinjaman/kredit oleh bank. 

4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman/kredit dari bank, diwajibkan 

mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai 

perjanjian antara bank dan nasabah. 

Sebagai perantara bank memperoleh keuntungan dari perhitungan selisih 

bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang 
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diterima dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan Spread 

Based. Selain itu bank juga memperoleh keuntungan dari jenis jasa bank lainnya 

seperti biaya kirim, biaya tagih, biaya administrasi, biaya komisi, biaya iuran, 

biaya sewa dan biaya lainnya yang disebut dengan istilah Fee Based (Kasmir, 

2014). 

Berdasarkan UU RI No.10 Tahun 1998 jenis perbankan terdiri dari:  

a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan 

adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.  

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.  

Pengertian prinsip syariah di atas dijelaskan pada Undang-Undang RI no. 

10 Tahun 1998 sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank  

dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.  

Menurut Kasmir (2014), jenis bank dapat dilihat dari 3 segi lain yaitu:   

1. Dilihat dari segi kepemilikannya 

a. Bank Milik Pemerintah, yaitu bank yang baik akta pendirian maupun 

modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah pula.  
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b. Bank Milik Swasta Nasional, yaitu bank yang seluruh atau sebagian 

besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun 

didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh 

swasta pula.   

c. Bank Milik Koperasi, yaitu bank yang kepemilikan saham-sahamnya 

dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 

d. Bank Milik Asing, yaitu cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik 

milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu Negara.  

e. Bank Milik Campuran, yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki 

oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara 

mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.  

2. Dilihat dari segi status 

a. Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri 

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.  

b. Bank Non Devisa, yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.  

3. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

a.  Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional. Menetapkan bunga sebagai 

harga jual, menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam 

nominal atau persentase tertentu.  

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian  

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain. 
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Laporan keuangan bank, sama dengan usaha lain, dapat digunakan untuk 

melihat kinerja perusahaan yang bersangkutan, maka pada dasarnya laporan 

keuangan merupakan suatu kebutuhan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu (Taswan, 2012). 

Menurut PSAK 1 tahun 2014, laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.  

Menurut PBI No. 14/14/PBI/2012, bank wajib menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan adalah laporan 

keuangan akhir tahun bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. 

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014) dan PBI No. 14/14/PBI/2012,  komponen 

laporan keuangan tahunan terdiri dari: 

1. Laporan posisi keuangan, yaitu informasi yang menyajikan informasi 

mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset disajikan berdasarkan 

karakteristiknya menurut likuiditasnya, sedangkan kewajiban disajikan 

menurut urutan jatuh temponya. 

2. Laporan laba rugi komprehensif, yaitu laporan keuangan bank yang disajikan 

sedemikian rupa menunjukan pendapatan usaha bank, beban dan laba-rugi 

yang diperoleh dalam suatu periode tertentu (Iskandar, 2013). Penyajian 

laporan laba rugi komprehensif dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu single 

statement approach yang menyajikan laporan laba/rugi dan laporan 

pendapatan komprehensif dalam satu laporan, dan pendekatan two statement 

approach yang menyajikannya secara terpisah. 
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3. Laporan perubahan ekuitas, yaitu salah satu laporan keuangan dalam 

akuntansi yang menggambarkan bertambahnya atau berkurangnya modal 

suatu perusahaan akibat dari laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan 

tersebut dalam suatu periode akuntansi. 

4. Laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas 

masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. 

Kegiatan perusahaan umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu kegiatan 

operasional, kegiatan investasi serta kegiatan keuangan. 

5. Catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan yang menyajikan dasar 

penyusunan laporan keuangan dan kebijkan akuntansi yang digunakan, 

informasi yang disyaratkan SAK, informasi lain yang relevan untuk 

memahami laporan keuangan, serta referensi silang atas setiap pos pada 

laporan keuangan yang berhubungan dengan catatan. 

2.2  Bank Umum 

Bank Umum merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki fungsi 

utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta pemberian jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Dengan fungsi utama yang demikian, Bank Umum 

memiliki peranan yang strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan 

unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional. Bank umum hanya dapat didirikan oleh Warga Negara 

Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara negara asing dan 
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atau badan hukum asing secara kemitraan (Iskandar, 2013). Menurut Iskandar 

(2013), terdapat enam jenis usaha bank yaitu: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, 

deposito berjangka, serifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk: Kredit Modal Kerja, Kredit 

Investasi, Kredit Konsumtif, Kredit Ekspor, Kredit Konstruksi, dan Kredit 

Perumahan. 

3. Memberikan jasa bank lainnya dalam bentuk: transfer atau pengiriman uang, 

kliring, jual beli valuta asing, menerbitkan referensi bank, bank garansi, L/C 

dan surat kredit berdokumenter dalam negri, safe deposit box, jual beli surat-

surat berharga 

4. Menerima setoran pembayaran dari instansi/perusahaan seperti: pembayaran 

listrik, pembayaran gaji/pensiun pegawai, pembayaran deviden, kupon, 

menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga 

5. Dalam bidang penempatan dana seperti: menempatkan dana, meminjam dana 

baik dengan menggunakan surat, sarana komunikasi maupun dengan wesel 

unjuk, cek atau sarana lainnya, melakukan penempatan dana dari nasabah 

kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di 

bursa efek, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. 
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6. Kegiatan lain dalam menyediakan pembiayaan dan atau kegiatan lain 

berdasarkan Prinsip Syahriah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

2.3  Sumber Dana Bank 

Pengelolaan sumber dana pada satu bank termasuk hal yang sangat vital dan 

menentukan keberhasilan dari manajemen bank. Sumber dana dapat berasal dari 

pihak internal maupun eksternal bank dan disajikan dalam neraca sebelah kredit 

sesuai dengan urutan jangka waktu temponya. Sumber dana pada suatu bank 

berasal dari (Iskandar, 2013): 

1. Dana dari modal sendiri (dana pihak pertama) 

Dana dari modal sendiri merupakan dana yang berasal dari pemilik bank atau  

para pemegang saham, baik pemegang saham pendiri maupun para pemegang 

saham yang ikut dalam usaha bank di kemudian hari dan cadangan-cadangan 

yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak. Berdasarkan ketentuan Bank 

Indonesia, modal bank terdiri dari: 

a. Modal inti (Tier 1) yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti 

tambahan.  Modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank 

dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan 

laba yang ditahan ( Taswan, 2012). 

b. Modal pelengkap (Tier 2) adalah cadangan yang dibentuk oleh bank, tetapi 

bukan berasal dari penyisihan laba bersih dan pinjaman yang sifatnya 

dapat dipersamakan dengan modal.  

2. Dana dari pinjaman (dana pihak kedua) 
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Dana dari pinjaman adalah pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain 

dalam rupiah maupun dalam mata uang asing yang darus dibayar jika telah 

jatuh temponya. Yang termasuk dalam pinjaman yang diterima adalah: Call 

Money, Pinjaman Antar Bank, Kredit Likuiditas Bank Indonesia, dan 

pinjaman dari Luar Negeri. 

3. Dana dari deposan (dana pihak ketiga) 

Dana dari deposan adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang 

jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan kemampuan dari bank menyerap 

sumber dana ini. Sumber dana dari deposan dapat berupa: 

a. Simpanan tabungan 

Menurut pasal 1 ayat 9 UU No. 10 tahun 1998, tabungan adalah simpanan 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

b. Simpanan giro 

Menurut pasal 1 ayat 6 UU No. 7 tahun 1992, Giro adalah simpanan yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 

giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. 

c. Simpanan deposit 

Menurut pasal 1 ayat 7 UU No. 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 

perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. 

d. Sertifikat deposito 
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Sertifikat deposito merupakan pengembangan dari deposito dalam rangka 

menarik dana masyarakat dan diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan, 3 

bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 1 tahun bahkan lebih dan juga memiliki 

nomor seri yang berurutan seperti deposito. Namun demikian, sertifikat 

deposito diterbitkan atas unjuk, dengan sendirinya dapat diperjual belikan 

atau dipindahtangankan kepada orang lain apabila jangka waktunya belum 

berakhir. 

4. Sumber dana lainnya 

Sumber dana lainnya memiliki jangka waktu pengendapan yang tidak lama 

namun dapat dimanfaatkan oleh bank dalam operasionalnya. Sumber dana ini 

diperoleh tanpa membayar bunga. Yang termasuk dalam sumber dana ini 

adalah setoran jaminan, transfer atau pengiriman uang baik dalam valuta 

rupiah maupun valuta asing, dan setoran. 

5. Surat Berharga yang diterbitkan 

Dana yang berasal dari penerbitan surat-surat berharga oleh bank antara lain: 

a. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) yaitu surat-surat berharga jangka 

pendek seperti wesel, obligasi dan surat berharga lainnya yang sejenis 

yang dapat diperjualbelikan secara diskonto di pasar uang atau pasar 

modal dengan Bank Indonesia atau dengan lembaga keuangan yang 

ditunjuk oleh BI. 

b. Obligasi yaitu surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh bank dan 

biasanya merupakan hutang jangka panjang. 
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c. Traveller’s Cheques atau cek wisata adalah warkat berharga atas nama 

yang diterbitkan oleh bank dalam valuta rupiah atau asing dan 

pencairannya dapat dilakukan kapan saja oleh orang yang  memiliki dan 

namanya tercantum di atas TC tersebut. 

2.4 Kesehatan Bank 

Menurut Kasmir (2014), kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan 

suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan 

mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang 

sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Sesuai PBI Nomor 

13/1/PBI/2011 tentang penilaian kesehatan bank umum, bank wajib melakukan 

penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko baik secara 

individual maupun konsolidasi dengan penilian sendiri (self assessment) dan 

menyampaikan hasil self assessment tingkat kesehatan bank kepada Bank 

Indonesia. Selain Bank Indonesia yang bertugas mengawasi kegiatan perbankan, 

terdapat juga OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mempunyai fungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selain itu juga terdapat Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah 

penyimpanan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai 

dengan kewenangannya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). 

Sesuai dengan peraturan bank Indonesia nomor: 13/ 1 /PBI/2011 pasal 1 

point 4, Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang 

dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Tingkat kesehatan bank merupakan 
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hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi 

atau kinerja suatu Bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, 

manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar (Surat 

Edaran Bank Indonesia No.6/ 23 /DPNP). 

Dalam melakukan penilaian akhir terhadap tingkat kesehatan bank, Bank 

Indonesia menetapkan peraturan dalam menentukan peringkat bank berdasarkan 

peringkat komposit yang di atur dalam PBI nomor 13/1/PBI/2011, yaitu:  

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi bank yang secara umum 

sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu mengahadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.  

2. Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi bank yang secara umum 

sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan 

dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.  

3. Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi bank yang secara umum 

cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.  

4. Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi bank yang secara umum 

kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.  

5. Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi bank yang secara umum 

tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang 

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 
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Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank dapat diukur dengan 

analisis CAMELS. Penjelasan dari CAMELS pun dijelaskan oleh Kasmir (2014) 

sebagai berikut: 

1. Aspek Permodalan (Capital)  

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang 

didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank, didasarkan 

dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang telah ditetapkan BI. Sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR Perbankan untuk 

tahun 2002 minimal harus 8%. Bagi bank yang memiliki CAR di bawah 8% 

harus segera memperoleh perhatian khusus. 

2. Aspek Kualitas Aset (Asset)  

 Dalam aspek ini menilai jenis aset yang dimiliki oleh Bank. Penilaian aset ini 

harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dilihat dari aktiva produktifnya . 

Ratio ini dapat dilihat di neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada 

Bank Indonesia. 

3. Aspek Kualitas Manajemen (Management)  

Kualitas manajemen dilihat dari kualitas manusianya yang bekerja, 

mencangkup segi pendidikan dan pengalaman karyawan yang menangani 

berbagai kasus yang terjadi. 

4. Aspek Earnings  

Aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan 

keuntungan. Kegunaan aspek ini untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

profitabilitas yang dicapai bank. Penilaian ini meliputi ROA dan BOPO. 
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e. Aspek Likuiditas (Liquidity)  

Suatu bank dinyatakan likuid apabila bank yang bersangkutan mampu 

membayar semua utangnya terutama utang jangka pendeknya. Dalam hal ini 

yang dimaksud dengan utang jangka pendek yang ada di bank antara lain 

adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. 

Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar  dan bank juga 

harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. 

f. Aspek Sensitivitas (Sensitivity) 

Aspek Sensitivitas mulai diberlakukan oleh Bank Indonesia sejak Mei 2004. 

Sensitivitas terhadap risiko ini penting agar tujuan memperoleh laba dapat 

tercapai dan akhirnya kesehatan bank terjamin. 

Surat Edaran No. 13/24/DPNP Kepada semua Bank Umum Konvensional 

di Indonesia dalam Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 

menetapkan penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap Bank secara 

individual maupun konsolidasi, dengan mekanisme sebagai berikut: 

1. Tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum secara individual 

Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual mencakup penilaian 

terhadap faktor-faktor berikut:   

a.  Penilaian Profil risiko  

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren 

dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank.  

 b. Penilaian Good Corporate Governance (GCG) 
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Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen 

bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. 

c. Penilaian Rentabilitas (Earning) 

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap  kinerja rentabilitas, 

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

manajemen rentabilitas.  

d. Penilaian Permodalan (Capital) 

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan 

permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. 

2. Tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum secara konsolidasi 

Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak wajib 

menerapkan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Penilaian 

tingkat kesehatan bank secara konsolidasi mencakup penilaian atas profil 

risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan. 

Penjelasan atas kedelapan risiko dalam penilaian faktor profil Risiko 

adalah (Surat Edaran No. 13/24/DPNP Kepada semua Bank Umum Konvensional 

di Indonesia dalam Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum): 

1. Risiko kredit  

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

memenuhi kewajiban kepada bank. 

2. Risiko pasar 
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Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif 

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk 

risiko perubahan harga option. 

3. 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. 

4. Risiko operasional 

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 

adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 

5. Risiko hukum 

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

kelemahan aspek yuridis.  

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. 

7. Risiko kepatuhan 

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi 

dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

yang berlaku.  
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8. Risiko reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.  

 

2.5 Pertumbuhan Laba 

Secara umum, menurut Savitri (2011)  kinerja  perusahaan  dapat  dilihat  dari  

kemampuan  manajemen dalam memperoleh laba. Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) dalam Sapariyah (2010), memiliki pengertian sendiri mengenai income, IAI 

menerjemahkan istilah income dengan istilah penghasilan, bukan istilah laba. 

Ikatan Bankir Indonesia (2014) menggungkapkan pengertian laba sebagai 

kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus 

masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam 

modal. Menurut Hamidu (2013), laba merupakan jumlah residual yang 

tertinggal setelah semua beban (termasuk penyesuaian pemeliharaan modal jika 

ada) dikurangkan pada penghasilan. Jika beban melebihi penghasilan,maka 

jumlah residualnya merupakan kerugian bersih sehingga laba merupakan 

perbedaan antara pendapatan dalam suatu periode dan biaya yang dikeluarkan 

untuk mendatangkan laba. Dari pengertian di atas, terdapat kesimpulan arti laba 

adalah perbedaan antara pendapatan (revenue) yang direalisasi yang timbul dari 

transaksi pada periode tertentu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada 

periode tersebut. Tujuan utama penyajian laba adalah untuk menyediakan 
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informasi bagi mereka yang berkepentingan dengan laporan keuangan (Savitrti, 

2011). 

Laba perusahaan dapat tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan 

oleh perusahaan yang bersangkutan, yaitu dalam laporan laba rugi. Laba oleh 

perusahaan perbankan diproksikan dengan ukuran pertumbuhan laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan alat 

yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan laba perbankan 

(Doloksaribu, 2012). Salah satu laporan keuangan bank umum yang dibuat 

didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen dan tentang posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan adalah laporan laba rugi. 

Income statement atau laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang 

disajikan sedemikian rupa yang menunjukan pendapatan usaha bank, beban, dan 

laba-rugi yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Bank menyajikan laporan 

laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut 

karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang (multiple step) yang 

menggambarkan pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan utama bank 

dan kegiatan lain (Iskandar, 2013). Tahap untuk mendapatkan laba bersih harus 

dimulai dari pendapatan bunga bersih yang bisa dideteksi setelah 

memperhitungkan pendapatan bunga dan biaya bunga. Jumlah pendapatan bunga 

bersih akan mengindikasikan tingkat spread yang terjadi di bank bersangkutan. 

Laba bersih harus menghitung laba kotornya terlebih dahulu, baru kemudian 

memperhitungkan laba bersih (Taswan, 2012). 
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Pertumbuhan laba adalah persentase kenaikan laba yang diperoleh 

perusahaan. Pertumbuhan laba yang baik merupakan isyarat kinerja perusahaan 

yang baik. Akibat dari pertumbuhan laba yang baik akan menaikkan nilai 

perusahaan (Simorangkir (2003) dalam Setiawan, 2011). Hamidu (2013) dan 

Dewi (2012) melakukan perhitungan pertumbuhan laba dengan menggunakan 

laba bersih. Pada penelitian ini, laba yang dimaksud adalah laba bersih pada 

laporan keuangan perbankan karena laba bersih merupakan perhitungan terkahir 

atas laba setelah laba operasional dan laba kotor pada laporan keuangan neraca. 

Jumah laba bersih adalah laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi dengan 

taksiran pajak penghasilan (Ginting, dkk., 2013). Laporan laba rugi berisi 

pendapatan, diikuti dengan beban, dan pada akhirnya menampilkan net income 

atau net loss, ketika pendapatan lebih besar dari pendapatan maka akan 

menghasilkan net income, jika beban lebih besar dari pendapatan maka akan 

menghasilkan net loss (Weygandt, 2013). 

Mengacu pada ketetapan Bank Indonesia, Lubis (2013), Hamidu (2013), 

dan Mahdjani dkk. (2014) perhitungan pertumbuhan laba perbankan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

Laba yang digunakan adalah laba bersih yang diambil dari laporan 

laba/rugi. Penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan SE BI No. 
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13/30/DPNP tahun 2011. Untuk format Laporan Laba Rugi dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

 

2.6 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio pemodalan yang menunjukan 

kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha 

dan menampung kemugkinan rasio kerugian yang mungkin terjadi dalam kegiatan 

operasional bank (Lubis, 2013). Menurut Fathoni (2012), CAR (Capital Adequacy 

Ratio) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva 

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

bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri di samping memperoleh dana-dana dari 

sumber. 

CAR atau kecukupan modal merupakan salah satu masalah yang dihadapi 

perbankan dalam sektor internal. Bank harus memelihara modal yang cukup untuk 

mendukung aktivitas pengambilan risiko (risk taking). Peranan modal sangat 

penting, di mana kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar apabila 

memiliki modal yang cukup, sehingga pada saat masa-masa kritis bank tetap aman 

karena memiliki cadangan modal di Bank Indonesia (Kasmir (2008) dalam Defri, 

2012). Modal  berfungsi  untuk  membiayai  operasi,  sebagai  instrumen  untuk 

mengantisipasi risiko dan sebagai alat untuk ekspansi usaha (Hapsari (2010) 

dalam Dewi, 2012). Bank yang tidak memiliki kecukupan modal maka bank 

tersebut bisa dikatakan tidak sehat rasionya, sehingga bank tersebut masuk dalam 

kriteria bank dalam pengawasan khusus karena rasio kecukupan modalnya di 
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bawah standar yang ditetapkan Bank Indonesia (8%). Sehingga kemampuan bank 

untuk survive pada saat mengalami kerugian dan juga mengakibatkan turunnya 

kepercayaan nasabah yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan bank.  

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 15/12/PBI/2013, maka 

CAR ditetapkan sebagai berikut:   

a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk 

Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);  

b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) 

dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);   

c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) 

dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau   

d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari 

ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 

5 (lima). 

Formula yang digunakan untuk menghitung CAR menurut Surat Edaran 

BI Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Oktober 2001 adalah 

 

 
 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 15/ 12 /PBI/2013 tentang 

kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, modal terdiri dari modal inti 

(tier 1) yang meliputi modal inti utama dan modal inti tambahan, dan modal 

Pengaruh Capital Adequacy..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2016



41 
 

pelengkap (tier 2). Menurut Taswan (2012), yang termasuk dalam komponen 

modal inti adalah: 

1. Modal inti adalah dana yang telah disetor secara efektif oleh para pemegang 

saham. 

2. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan 

saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila 

saham tersebut dijual. 

3. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan 

atau laba bersih setelah dikurang pajak yang digunakan untuk menjaga 

kemungkinan rugi di masa datang dan telah mendapatkan persetujuan rapat 

umum pemegang saham. 

4. Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba bersih 

setelah dikurang pajak yang digunakan untuk tujuan tertentu dan telah 

mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham. 

5. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat 

umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan. 

6. Laba tahun lalu adalah laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang 

belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. 

7. Laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak. 

Sedangkan yang termasuk dalam komponen modal pelengkap (Taswan, 

2012) adalah: 
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1. Cadangan revaluasi aset tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih 

penilaian kembali aset tetap dengan nilai bukunya pada saat dinilai kembali 

berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen keuangan. 

2. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif adalah cadangan yang dibentuk dari 

penyisihan aset produktif yang dibebankan langsung ke laba rugi tahun 

berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul 

sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva 

produktifnya. 

3. Modal pinjaman adalah pinjaman yang didukung dengan menggunakan 

instrumen yang disebut capital notes, loan stock atau warkat yang 

dipersamakan dengan itu dan mempunyai sifat seperti ekuitas. 

4. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada 

perjanjian tertulis, mendapat persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang 

bersangkutan. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang hak tagihnya dalam 

hal likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada. 

Menurut Taswan (2012) ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) 

adalah nilai total aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot 

risiko aktiva tersebut. Dalam Ikatan Bankir Indonesia ( 2014), modal dalam rumus 

CAR adalah jumlah modal inti dengan modal pelengkap, dan ATMR merupakan 

penjumlahan dari ATMR kredit, ATMR Pasar, dan ATMR Operasional. 

Nilai rasio CAR yang meningkat akan menghasilkan laba yang mengalami 

peningkatan. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pada modal 

sendiri sehingga modal sendiri tersebut dapat digunakan untuk mengelola aktiva 
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yang ada dan perputaran aktiva tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan laba perusahaan perbankan 

(Cahyono (2008) dalam Doloksaribu, 2012). Hal ini didukung dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Doloksaribu (2012) yang menunjukan CAR 

berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan laba. Hal ini pun diungkapkan 

oleh Hidayatullah (2012) yang menunjukan CAR berpengaruh positif signifikan 

pada pertumbuhan laba. Berdasarkan penelitian Yuliani (2013) juga menunjukan 

CAR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perbankan sehingga 

untuk dapat mengalami pertumbuhan laba yang signifikan maka bank harus 

memiliki kecukupan modal yang baik dan cukup. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut: 

Ha1: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

perbankan. 

 

2.7 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Rasio likuiditas atau Loan To Deposit Ratio (LDR) yaitu perbandingan antara 

total kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak ke Tiga (DPK) yang dapat 

dihimpun oleh bank. Rasio likuiditas (LDR) menunjukkan tingkat 

kemampuan bank dalam  menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank 

yang bersangkutan (Syahputra, 2014). Menurut PBI No. 15/15/PBI/2013, Loan 

to Depoit Ratio adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam 

rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit bank lain, terhadap dana pihak 

ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta 
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asing, tidak termasuk dana antar bank. Loan to Deposit Ratio digunakan untuk 

menilai tingkat likuiditas suatu bank. Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila 

bank yang bersangkutan dapat membayar semua utang-utangnya terutama 

simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi 

semua permohonan kredit yang layak dibiayai (Kasmir, 2013).  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 15/41/DKMP Tanggal 1 

Oktober 2013 menyatakan bahwa batas aman dari Loan to Deposit Ratio suatu 

bank adalah sekitar 78% dan 92%. Jika angka rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 

suatu bank posisinya berada di bawah 72%, maka dapat disimpulkan bahwa bank 

tersebut hanya dapat menyalurkan kredit sebesar jumlah persen dari seluruh dana 

yang berhasil dihimpun. Sedangkan sisanya merupakan kelebihan dana yang tidak 

tersalurkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan 

fungsinya dengan baik. Namun jika rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) bank 

posisinya berada di atas 92%, maka total kredit yang diberikan bank tersebut 

melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat 

sedikit, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan 

fungsinya dengan baik.   

Menurut Veitzhal (2007) dalam Suteja (2010) pengelolaan likuiditas 

berfungsi untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya 

kekurangan dana. Kesulitan dana suatu bank akan mengakibatkan bank tersebut 

tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Bank yang mampu menjaga 

likuiditasnya, maka kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga, sehingga nasabah 
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atau masyarakat tetap mempercayakan transaksi keuangan melalui bank dan bank 

tersebut dapat mempertahankan tingkat keuntungan yang optimal. Menurut Jha 

(2012), The credit to deposit ratio  is a major tool to examine the liquidity of a 

bank and measures the ratio of fund that a bank has utilized in credit out of the 

deposit total collected. Jha (2012) mengungkapkan bahwa LDR adalah alat utama 

untuk memeriksa likuiditas bank dan mengukur rasio dana yang telah digunakan 

bank dalam kredit dari deposit yang telah dikumpulkan. Likuiditas adalah 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban tersebut  adalah 

dapat membayar kembali semua deposannya dan dapat  memenuhi permintaan  

kredit  yang diajukan  para debitur tanpa terjadi penangguhan (Setyorini, 2012). 

Formula yang digunakan untuk menghitung LDR menurut Taswan (2012) 

dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 

adalah  

 

 

 

Dengan keterangan dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, deposito 

(tidak termasuk giro dan deposito antar bank), dan kredit merupakan kredit yang 

diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain (Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001). Kredit 

yang diberikan merupakan kredit yang diberikan kotor tanpa pengurangan 

penyisihan penghapusan aktiva produktif (Taswan, 2012). 
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Rasio LDR menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam menutup 

total simpanan nasabahnya dalam menggunakan piutangnya atau dengan kata lain 

dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank tersebut mampu 

membayar utang-utangnya dan membayar kembali kepada para deposannya serta 

dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukannya tanpa terjadi penangguhan 

(Dewi, 2012). Rasio ini merupakan teknik yang umum digunakan untuk 

mengukur posisi atau kemampuan likuiditas bank (Savitri, 2011). Jika dana pihak 

ketiga tidak tersalur atau iddle money akan mengakibatkan kehilangan 

kesempatan mendapatkan bunga, pendapatan rendah dan perubahan laba menjadi 

rendah (Artwienda (2009) dalam Doloksaribu, 2012).  

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan 

bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang 

terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Sehingga 

semakin tinggi LDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi 

bank tersebut mampu menyalurkan kredit yang efektif, sehingga jumlah kredit 

macet akan kecil) (Defri, 2012). Semakin besar nilai LDR perusahaan 

perbankan menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dananya dalam 

aktivitas kredit dan menunjukkan laba yang meningkat (Doloksaribu, 2012). Hal 

ini didukung oleh penelitian Andayani (2015) yang menunjukan bahwa LDR 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, sehingga hipotesis yang 

menyatakan likuiditas yang diproksikan dengan  LDR berpengaruh signifikan 

positif terhadap pertumbuhan laba. Pengaruh LDR yang signifikan positif 

menunjukan bahwa semakin tinggi LDR maka semakin besar kredit yang 
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disalurkan, yang akan meningkatkan pendapatan bunga dan akan mengakibatkan 

kenaikan laba. Berdasarkan hal tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

Ha2: Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

perbankan. 

2.8 Non Performing Loan (NPL) 

Pengertian Non Performing Loan atau kredit bermasalah menurut Syahputra 

(2014), adalah rasio keuangan yang digunakan untuk melihat tingkat 

pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain Non 

Performing Loan (NPL) merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. 

Menurut Mahdjani dkk. (2014), NPL termasuk dalam analisis rasio yang 

digunakan untuk menilai kualitas aset yang dilihat dari risiko kredit yang dimiliki 

oleh bank dan juga rasio yang menunjukan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. NPL merupakan rasio 

kredit yang menunjukan jumlah kredit yang disalurkan yang mengalami masalah 

tentang kegagalan pihak debitor untuk memenuhi kewajibannya membayar 

angsuran (cicilan) pokok beserta bunga yang telah disepakati (Hidayatullah, 

2012). Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap 

kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit 

diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta 

kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank 

melakukan peninjauan dan penilaian untuk memperkecil resiko kredit (Savitri, 

2011).  
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Dalam pemberian kredit bank harus memiliki keyakinan bahwa kredit 

yang diberikan beserta bunganya akan dapat tertagih. Untuk memperoleh 

keyakinan tersebut setiap bank akan melakukan analisis terhadap calon debiturnya 

untuk menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Menurut 

Purnamawati (2014), terdapat prinsip pemberian kredit yang digunakan untuk 

menilai kelayakan suatu kredit untuk dicairkan berupa analisis 5 C, yaitu: 

1. Character, merupakan keyakinan bahwa watak atau sifat calon debitur benar 

dapat dipercaya. 

2. Chapacity, merupakan kepastian dan kemampuan nasabah untuk dapat 

mengembalikan dana yang dipinjamnya. Informasi dapat diperoleh melalui 

jenis pekerjaan atau usaha debitur, penghasilan dan pengeluaran perbulan, 

tingkat pendidikan serta kemampuan usahanya untuk menghasilkan 

keuantungan. 

3. Capital, merupakan kepastian penggunaan modal secara efektif. 

4. Colleteral, merupakan jaminan yang dapat diberikan calon debitur. 

5. Condition, merupakan penilaian terhadap kondisi perekonomian dan politik 

saat ini dan prediksinya di masa yang akan datang. 

Dalam PBI No.17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, rasio NPL bruto 

tidak lebih dari 5%. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 15/2/PBI/2013 

rasio kredit bermasalah (non performing loan) secara neto tidak lebih dari 5% 

(lima persen) dari total kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank 
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Umum Konvensional, semakin tinggi nilai NPL (di atas 5%) maka bank tersebut 

tidak sehat. 

Menurut Kasmir (2014), Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit 

menurut ketentuan sebagai berikut:  

1. Lancar. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:  

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

b. Memiliki mutasi rekening aktif atau;  

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai  

2. Dalam perhatian khusus. Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi 

kriteria antara lain:  

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum 

melampaui 90 hari; atau  

b. Kadang-kadang terjadi cerukan  

c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau  

d. Mutasi rekening reklatif aktif; atau  

e. Didukung dengan pinjaman baru.  

3. Kurang Lancar. Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di 

antaranya:  

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 reklatif rendah; atau  
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e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau  

f. Dokumen pinjaman yang lemah  

4. Diragukan. Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria, diantaranya:  

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; atau  

d. Terjadi kapitalisasi bunga  

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

pengikatan jaminan.  

5. Macet. Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:  

a. Terdapat tunggakan pembaran 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 dicairkan pada nilai 

yang wajar. 

Formula yang digunakan untuk menghitung NPL menurut Taswan (2012) 

dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 

adalah 

 

Dengan keterangan (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 

Desember 2001): 
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1. Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk 

kredit kepada bank lain) 

2. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan 

macet 

3. Kredit bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)) 

Kredit bermasalah (Non Performing Loan) mencerminkan risiko kredit 

yang harus ditanggung oleh perbankan, semakin kecil NPL semakin kecil pula 

resiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank, demikian sebaliknya. NPL 

menunjukkan rasio pinjaman yang bermasalah terhadap total pinjamannya. 

Semakin tinggi NPL mengakibatkan semakin tinggi kredit macet bank sehingga 

dana bank menjadi iddle money dan berpotensi menurunkan perubahan laba 

(Muljono (1999) dalam Savitri, 2011). Kredit bermasalah yang dimiliki oleh 

perbankan sangat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh. Semakin tinggi Non 

Performing Loan menunjukkan bahwa kredit bermasalah yang ditanggung oleh 

bank semakin tinggi, sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (Savitri, 

2011). 

Dengan demikian apabila suatu bank kondisi NPL tinggi maka akan 

memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya 

lainnya,   sehingga   berpotensi   terhadap   penurunan   laba   bank. Peningkatan 

rasio NPL menunjukkan penurunan laba perusahaan perbankan. Selain itu 

menurut Mahdjani dkk. (2014), apabila rasio NPL meningkat akan membawa 

penurunan pada pertumbahan laba bank dikarenakan apabila tingkat kredit yang 
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bermasalah semakin besar, maka akan mengurangi laba bank karena kecilnya 

pendapatan bank yang diperoleh dari pembayaran bunga kredit para nasabah. 

Menurut Fathoni (2012), pada penelitiannya mengungkapkan Non Performing 

Loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba yang berarti 

perusahaan perbankan dengan kualitas aset yang semakin baik akan cenderung 

memiliki pertumbuhan laba yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini pun sejalan 

dengan penelitian Mahdjani (2014) yang menunjukan rasio NPL berpengaruh 

secara signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan sektor perbankan yang 

diamatinya dan pengaruhnya bersifat negatif.  Berdasarkan hal tersebut dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut: 

Ha3: Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

perbankan. 

2.9 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Menurut Almilia dan Herdiningtyas (2005) dalam Syahputra (2014), rasio Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Mengingat kegiatan utama 

bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank 

didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Setiap peningkatan biaya 

operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada 

akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas bank yang bersangkutan 
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(Dendawijaya (2003) dalam Dewi, 2015). Rasio BOPO bertujuan untuk mengukur 

kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional (Defri, 

2012). Islam dkk. (2014) mengutip “An efficient operation of banking sector 

enables the smooth financial resources intermediation of an economy. The smooth 

and efficient operation of banking sector also helps to reduce risk of failure of an 

economy.” Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa operasi bank yang efisien 

memungkinkan kelancaran sumber daya keuangan ekonomi dan juga membantu 

untuk mengurangi risiko kegagalan ekonomi. Operasional bank berperan penting 

dalam sektor ekonomi. Dengan bank yang memiliki tingkat operasional yang baik 

akan menghasilkan kinerja bank yang baik sehingga fungsi utama dari bank untuk 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.  

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/8/DPbS pada tanggal 27 

Maret 2013, Bank Indonesia juga mempertimbangkan pencapaian tingkat 

efisiensi bank yang antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO). Berdasarkan berita tanggal 21 Januari 2014 

yang dimuat di www.kontan.id, pada Maret 2013, BI menerbitkan aturan rasio 

BOPO berdasarkan bank umum kelompok usaha (BUKU),  di mana BOPO yang  

harus dijaga bank umum tidak kurang dari 60% dan tidak lebih dari 85%.  

Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang merupakan hasil 

langsung dari kegiatan usaha bank, sedangkan beban operasional adalah semua 

beban yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan yang lazim dilakukan sebagai 

usaha bank (Taswan, 2012). Menurut Iskandar (2013), yang termasuk dalam 
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komponen Beban Operasional dan Pendapatan Operasional adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan Operasional 

a. Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan 

Pendapatan operasional bank yaitu yang berasal dari pendapatan bunga 

pinjaman atau pendapatan bunga kredit yang berasal dari kredit yang 

diberikan bank kepada debiturnya. Dengan beragamnya produk perbankan 

dalam memberikan pinjaman, maka pendapatan bunga dapat berasal dari 

kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit konsumsi 

b. Pendapatan provisi dan komisi 

Provisi adalah  imbalan yang diterima bank sehubungan dengan fasilitas 

yang diberikan kepada nasabahnya. Komisi adalah imbalan yang diterima 

atas suatu transaksi atau aktivitas yang diberikan bank kepada nasabahnya 

c. Lainnya 

Pendapatan operasional lainnya adalah sumber penghasilan lainnya dari 

usaha bank atas jasa yang diberikan kepada nasabahnya. Yang termasuk 

dalam jenis pendapatan operasional lainnya adalah: 

1) POL efek yang diperdagangkan yaitu akun POL efek yang 

diperdagangkan dalam suatu bank umum konvensional antara lain 

Sertifikat Bank Indonesia. 

2) POL laba penjualan surat berharga yaitu POL yang berasal dari 

komisi atas penjualan surat berharga yang bukan milik bank 

penerbit. 
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3) POL fee yaitu POL yang berasal dari fee yang dipungut atas jasa 

yang diberikan bank kepada nasabahnya. 

4) POL lainnya yaitu yang berasal dari keuntungan transaksi derivatif, 

dividen, dan pendapatan denda. 

2. Beban Operasional 

a. Beban bunga 

Beban bunga simpanan nasabah berasal dari tabungan, deposito, giro dan 

pinjaman yang diterima, obligasi dan lainnya. Beban bunga adalah bunga 

yang harus dibayar kepada nasabah atas dana yang berhasil disimpan oleh 

bank.  

b. Beban Provisi dan komisi, beban administrasi dan umum, beban tenaga 

kerja, beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, beban estimasi 

kerugian,  

c. Beban operasional lainnya yaitu biaya yang timbul dari operasional bank 

yang berasal dari jasa lainnya yang diberikan oleh bank. Biaya ini antara 

lain: Rugi kurs, Surat berharga, transaksi derivatif, aset sewa guna usaha, 

kliring, pelunasan yang dipercepat dan lain-lain 

Formula yang digunakan untuk menghitung BOPO menurut Taswan 

(2012) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 

2001 adalah 
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Semakin besar BOPO maka akan semakin kecil atau menurun kinerja 

keuangan perbankan. Begitu juga sebaliknya, jika BOPO semakin kecil, maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan semakin meningkat atau 

membaik. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya (2003) 

dalam Aini, 2013). Jika semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien biaya 

operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan (Syahputra, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2013) menunjukan nilai koefisien 

yang negatif sehingga BOPO berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Laba 

BPR di Indonesia periode tahun 2008-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan jika 

bank dalam menjalankan operasinya dengan cara efisien yaitu memperkecil rasio 

BOPO maka pendapatan yang diperoleh bank tentu akan meningkat dan juga 

diimbangi meningkatnya laba. Adanya pengaruh Beban Operasional Pendapatan 

Operasional didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Suteja (2010). 

penelitian yang mendukung bahwa BOPO berkorelasi negatif dengan 

Pertumbuhan Laba Perbankan juga dilakukan oleh Hidayatullah (2014) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara BOPO 

terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hal tersebut dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha4: Beban Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba perbankan. 

Hasil pengujian Mahdjani dkk. (2014) menunjukan terdapat pengaruh 

secara simultan antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel 
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bebas yang digunakan yaitu  Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan 

Loan  to Deposit Ratio. Variabel terikatnya adalah  pertumbuhan laba perbankan 

pada bank yang terdaftar di BEI tahun 2010-1012. Penelitian lain yang 

mendukung dilakukan oleh Rismawati (2015) yang menunjukan bahwa variabel 

Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Net Profit Margin, rasio biaya 

operasional/pendapatan operasional dan Loan to Deposit Ratio secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank yang tercatat di BEI 

selama periode tahun 2010-2012. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Andayani (2015), menunjukan bahwa secara simultan kecukupan modal, kualitas 

aktiva produktif, rentabilitas, dan likuiditas yang diproksikan dengan CAR, KAP, 

LDR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
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2.10 Model Penelitian 

Model penelitian yang dapat digambarkan dari penelitian ini adalah: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 

Pertumbuhan Laba 

Perbankan (IG) 

Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

Loan to Deposito Ratio (LDR) 

Non Performing Loan  (NPL) 

Pengaruh Capital Adequacy..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2016




