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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Umum Mengenai Bank 

2.1.1  Pengertian Bank 

 Mendengar kata perbankan sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama 

yang hidup di perkotaan. Bahkan, di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan 

merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut bank setiap orang selalu 

mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang 

berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah 

karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan 

berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan 

kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2012:12). Sedangkan menurut 

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (Perubahan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan) Pengertian 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. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank Umum adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan 

Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.  

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang keuangan, melakukan sesuatu kepada masyarakat 

dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam memberikan jasa keuangan. 

Menurut Kasmir (2012:13) bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, 

yaitu: 



17 

 

1. Menghimpun dana 

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan 

rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa 

tersebut dapat berupa bunga, cendera mata, hadiah, pelayanan, atau balas jasa 

lainnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai 

rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk 

menanamkan dananya di bank. 

2. Menyalurkan dana 

Merupakan melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, 

tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). 

3. Memberikan jasa bank lainnya 

Pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap 

kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung 

kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak 

langsung. Jasa perbankan lainnya seperti jasa setoran, jasa pembayaran, jasa 

pengiriman uang, jasa penagihan, jasa kliring. 

2.1.2 Jenis-Jenis Bank 

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang 

Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan 

Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. Perbedaan jenis 

perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan 

harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau 

jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. 

Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada 

serta akta pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga, yaitu antara bank 

konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil. 

Menurut Kasmir (2012:22) jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari 

berbagai segi antara lain: 
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1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

Dalam Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis 

perbankan menurut fungsinya terdiri dari: 

a. Bank Umum 

b. Bank Pembangunan 

c. Bank Tabungan 

d. Bank Pasar 

e. Bank Desa 

f. Lumbung Desa 

g. Bank Pegawai 

h. Dan bank jenis lainnya. 

2. Dilihat dari Segi kepemilikannya 

a. Bank Milik Pemerintah 

Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. 

Contohnya BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri. 

b. Bank Milik Swasta Nasional 

Merupakan 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. Contohnya BCA, 

Danamon, Bukopin, Bank Bumi Putra. 

c. Bank Milik Asing 

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta 

asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contohnya Bank of 

America, Bangkok Bank, Bank of Tokyo, City Bank. 

d. Bank Milik Campuran 

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing 

dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara 

mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya Bank 

Finconesia, Bank Merincorp, Ing Bank, Inter Pacifik Bank. 
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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 keseluruhannya, 

misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, 

pembukaan dan pembayaran Letter of Credit (L/C), dan transaksi keluar 

negeri lainnya. 

b. Bank non Devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan 

kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih 

dalam batas-batas suatu negara. 

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional 

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank 

yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini disebabkan tidak 

terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia 

dibawa oleh kolonial Belanda (Barat). Dalam mencari keuntungan dan 

menentukan  harga kepada para nasabahnya berdasarkan prinsip 

konvensional seperti menetapkan bunga sebagai harga jual dan untuk jasa-

jasa lainnya. 

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah 

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal 

untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan 

lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bank yang berdasarkan 

prinsip syariah seperti prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip 

jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang 

modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan 
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pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh 

pihak lain. 

2.1.3 Sumber Dana Bank 

Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank ataupun aktiva 

lancar yang dikuasai oleh bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Kasmir 

(2012:51), menyatakan jenis sumber dana bank dibagi menjadi: 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

a. Setoran modal dari pemegang saham 

Merupakan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru. 

b. Cadangan laba 

Merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara 

waktu belum digunakan. 

c. Laba bank yang belum dibagi 

Merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para 

pemegang saham. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas 

a. Simpanan Giro 

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro sarana perintah pembayaran lainnya atau 

dengan cara pemindah bukuan. 

b. Simpanan Tabungan 

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat 

tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet 

giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 

c. Simpanan Deposito 

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 
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3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya 

a. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 

Kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami 

kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada 

pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu. 

b. Pinjaman antarbank (Call Money) 

Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah 

kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu untuk membayar 

kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang 

relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya. 

c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri 

Merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri. 

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian 

diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan 

maupun non keuangan. SBPU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat 

suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. 

 

2.2 Laporan Keuangan Bank 

Setiap perusahaan, baik bank maupun nonbank pada suatu waktu (periode 

tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini 

bertujuan memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, 

manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. 

 Menurut Kasmir (2012:280 ) laporan keuangan bank adalah : 

“Laporan Keuangan Bank menunjukan kondisi keuangan bank 

secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi 

bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang 

dimiliki. Laporan ini juga menunjukan kinerja manajemen bank 

selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak 

manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta 

mempertahankan kekuatan yang dimilikinya”. 

 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa laporan keuangan bertujuan 

untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, 
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manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. 

Kemudian laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha 

yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban 

yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. 

Sama seperti lembaga lainnya, bank juga memiliki beberapa jenis laporan 

keuangan yang disajikan sesuai SAK dan SKAPI. Artinya, laporan keuangan 

dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, jenis-jenis 

laporan keuangan bank menurut Kasmir (2012:284) sebagai berikut: 

1.  Neraca 

Merupakan laporan yang menunjukan posisi keuangan bank pada tanggal 

tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), pasiva 

(kewajiban dan ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam 

neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. 

2.  Laporan Komitmen dan Kontijensi 

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji 

yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (Irrevocable) dan harus 

dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. 

Sedangkan laporan kontijensi merupakan tagihan atau kewajiban bank 

yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya 

satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Penyajian laporan 

komitmen dan kontijensi disajikan tersendiri tanpa pos lama. 

3.  Laporan laba rugi 

Merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank 

dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah 

pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-

jenis biaya yang dikeluarkan. 

4.  Laporan arus kas 

Merupakan laporan yang menunjukan semua aspek yang berkaitan dengan 

bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap 

kas. 
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5.  Catatan atas laporan keuangan 

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai Posisi Devisa 

Neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya. 

6.  Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi 

Merupakan laporan dari seluruh isi cabang-cabang bank yang 

bersangkutan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, 

sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang 

bersangkutan dengan anak perusahaannya. 

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan Bank 

Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. 

Menurut Kasmir (2012:281) secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan 

bank adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis 

aktiva yang dimiliki. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis 

kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang. 

3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis 

modal bank pada waktu tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut. 

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah-jumlah biaya yang 

dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode 

tertentu. 

6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode 

dari hasil laporan keuangan yang disajikan. 
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Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa laporan keuangan di 

samping menggambarkan kondisi keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja 

manajemen bank yang bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi 

patokan apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang 

telah digariskan perusahaan. 

 

2.3  Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2012:66) analisis laporan keuangan adalah kegiatan 

yang dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada 

pada laporan keuangan dalam satu periode. Analisis laporan keuangan diperlukan 

untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga 

nantinya dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan 

yang lebih baik lagi kedepannya. 

Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta 

dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat 

kondisi keuangan perusahan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang 

dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang) 

serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki. Kemudian, juga akan diketahui 

jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama 

periode tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana hasil usaha (laba 

atau rugi) yang diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang 

disajikan. Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami 

dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. 

Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan 

adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan 

keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai 

target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak (Kasmir, 2012:66). 

2.3.1 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan analisis laporan keuangan adalah menggunakan data historis 

akuntansi untuk membantu memprediksi bagaimana kinerja perusahaan di masa 

mendatang. Hal ini merupakan hal terpenting dari suatu analisis laporan 
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keuangan. Investor pada prinsipnya sangat memperhatikan tingkat profitabilitas 

perusahaan yang akan dapat menjamin tingkat keuntungan yang diperoleh. 

Menurut Kasmir (2012:68) tujuan analisis laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai untuk beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini. 

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang mereka capai. 

2.3.2 Macam-macam Rasio Keuangan 

Menurut Kasmir (2010:123), jenis-jenis rasio keuangan yang biasa 

digunakan dalam analisis laporan keuangan antara lain: 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio analisis tentang kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban hutang jangka pendeknya. Adapun yang tergabung dalam rasio ini 

adalah: 

1) Rasio Lancar (Current Ratio) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. 
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2) Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. 

            
                       

             
 

3) Rasio Kas (Cash Ratio) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek. 

          
    

             
      

4) Rasio Perputaran Kas (Cash Turn Over Ratio) 

Rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal 

kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan 

membiayai penjualan. 

                     
                

                  
 

5) Inventory to Net Working Capital 

Merupakan rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. 

                                 
          

                           
 

 

2. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio) 

Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya. Adapun rasio-rasio yang 

terbaru dalam rasio solvabilitas, yaitu: 

1) Rasio Hutang terhadap Total Aktiva (Debt to Asset Ratio) 

Merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang 

dan jumlah seluruh aktiva diketahui. 
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2) Rasio Hutang terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio) 

Merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas. 

                     
            

             
 

 

3) Long Term Debt to Equity Ratio 

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian dari modal sendiri yang 

dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang. 

                               
                     

             
 

4) Rasio Kemampuan Membayar Bunga (Times Interest Earned) 

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam membayar beban bunga. 

                      
    

           
        

3. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan  dalam 

memanfaatkan sumber daya atau aktivanya. Yang tergolong dalam rasio ini 

adalah: 

1) Perputaran Piutang (Receivable Turn Over) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang 

selama satu periode. 

                     
         

                        
 

2) Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam 

persediaan berputar dalam satu periode. 

                    
   

          
        

3) Perputaran Modal Kerja (Working  Capital Turn Over) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan modal 

kerja perusahaan. 
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4) Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turn Over) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan 

dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. 

                       
         

                  
        

5) Perputaran Aktiva (Total Assets Turn Over) 

Total Assets Turn Over merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan. 

                       
         

            
        

4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Jenis-jenis rasio ini adalah: 

1) Net Profit Margin 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba bersih 

setelah pajak. 

                  
   

         
      

2) Hasil Pengembalian Investasi (Return on Investment) 

Rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah yang digunakan dalam 

perusahaan. 

                     
   

            
      

3) Return on Equity 

Rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan 

equity perusahaan. 
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2.4 Tingkat Kesehatan Bank 

2.4.1 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank 

Sebagaimana layaknya manusia, bank sebagai perusahaan perlu juga 

dinilai kesehatannya. Tujuannya adalah mengetahui kondisis bank tersebut yang 

sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat, atau mungkin sakit. 

Apabila ternyata kondisi bank tersebut dalam kondisi sehat, maka ini perlu 

dipertahankan kesehatannya. Akan tetapi, jika kondisinya dalam keadaan tidak 

sehat maka segera perlu diambil tindakan untuk mengobatinya. Dari penilaian 

kesehatan bank ini pada akhirnya akan ketahuan kinerja bank tersebut. Kinerja 

bank ini merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut sehingga 

apabila kinerja ini buruk bukan tidak mungkin para direksi ini akan diganti. 

Kinerja ini juga merupakan pedoman hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan 

bagaimana cara memperbaikinya (Kasmir, 2012:300). 

Sedangkan tingkat kesehatan bank menurut Taswan (2010:381): 

“Hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh 

terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor 

permodalan, kualitas asset, manajemen, likuiditas, dan sensitivitas 

terhadap risiko pasar, dan dijadikan penilaian kuantitatif atau 

kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement”. 

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kesehatan bank yaitu untuk 

mengetahui kondisi suatu bank pada suatu waktu apabila dibutuhkan untuk 

kepentingan tertentu. Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya 

menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan 

untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMELS. 

Analisis ini terdiri dari aspek capital, asset, managemen, earnings, liquidity, dan 

sensitivity to market. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian akan 

menghasilkan kondisi suatu bank. Secara umum penilaian tingkat kesehatan bank 

dapat dirangkum pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 

Bobot Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Faktor yang dinilai Bobot 

Capital 25% 

Assets 30% 

Management 25% 

Earnings 10% 

Liquidity 10% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia, 30 April 1997 (dalam 

Irmayanto, 2009) 

2.4.2 Penilaian Kecukupan Modal (Capital) 

 Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu 

bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (Capital Adequacy Ratio), 

yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut 

risiko (ATMR) menurut Kasmir (2012:300). Perhitungan Capital Adequacy 

Ratio ini didasarkan atas prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung 

risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu (risk margin) 

terhadap jumlah penanamannya. Berdasarkan Pakfeb 1991, perbankan diwajibkan 

memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Minimum atau dikenal dengan CAR 

(Capital Adequacy Ratio), yang diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sejalan dengan standar yang ditetapkan 

Bank of International Settlements (BIS), terhadap seluruh bank di Indonesia 

diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Modal 

yang dimaksud terdiri dari: 

1. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas 

modal inti dan modal pelengkap. 

2. Modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat dan 

kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia. 
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2.4.3 Penilaian Aktiva Produktif (Assets Quality) 

Aktiva produktif (Assets Quality) ini menunjukkan kualitas aset 

sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan 

investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank 

dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat 

kolektabilitas tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya cadangan minimum 

penghapusan aktiva produktif yang harus disediakan oleh bank untuk menutup 

risiko kemungkinan kerugian yang terjadi. Berdasarkan Pakfeb 1991, bank wajib 

membentuk cadangan tersebut sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva 

produktif ditambah dengan: 

1. 3% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar 

2. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan 

3. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet 

Menurut Kasmir (2012:301) Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva 

yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu: 

1. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. 

2. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif 

yang diklasifikasikan. 

2.4.4 Penilaian Manajemen (Management) 

Penilaian manajemen dan strategi bisnisnya untuk ini menunjukkan 

kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi 

bisnisnya untuk mencapai target. 

Penilaian manajemen menurut penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia 

No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 

adalah: 

“Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan 

manajerial pengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan 

manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang 

berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak 

lainnya”. 
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Menurut Kasmir (2012:301) Penilaian didasarkan pada manajemen 

permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, 

dan manajemen umum. Manajemen bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan yang 

diajukan. 

2.4.5 Penilaian Rentabilitas (Earnings) 

Rasio Rentabilitas (earnings) adalah suatu alat untuk mengukur 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan 

aktiva atau modal dalam periode tertentu. Rentabilitas juga menunjukkan 

bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan modal yang 

diserahkan pemilik modal kepadanya, hal itu ditunjukkan dengan berapa besarnya  

deviden (Pandia, 2012:65). 

Menurut Kasmir (2012:301) Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu 

bank yang dilihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian 

dalam unsur ini didasarkan kepada dua macam, yaitu: 

1. Rasio laba terdapat total aset (Return on Assets). 

2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 

2.4.6 Penilaian Likuiditas (Liquidity) 

Likuiditas (Liquidity) menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana 

bank pada saat ini dan masa yang akan datang, pengaturan likuiditas bank 

terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban-

kewajiban yang harus segera dibayar. Menurut Kasmir (2012:301) untuk menilai 

likuiditas bank. Penilaian likuiditas didasarkan kepada dua macam rasio, yaitu: 

1. Rasio jumlah kewajiban berish call money terhadap aktivitas lancar. Yang 

termasuk aktiva lancar adalah Kas, Giro, dan BI, Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang sudah diendos oleh bank 

lain. 

2. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. 
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2.5  Modal Bank 

 Secara umum pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh 

pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas 

(besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. 

Pengelolaan modal bagi bank agak berbeda pada usaha industri maupun bisnis 

perdagangan lainnya. Modal merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan, 

namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank. Modal bank terdiri 

dari dua elemen yaitu modal sendiri (primary capital) dan modal tambahan 

(secondary capital). Modal sendiri yaitu modal yang digolongkan sebagai “senior 

capital” yakni modal yang diperoleh dari saham prefferen dan obligasi. Titipan 

tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank 

dibiayai dengan titipan/simpanan masyarakat (Pandia, 2012:28). 

 Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri 

dari atas modal inti dan modal pelengkap, yang rincian komponennya sebagai 

berikut: 

a. Modal Inti 

Terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba 

setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa: 

1) Modal disetor 

Modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang 

berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan 

simpanan wajib para anggotanya. 

2) Agio saham 

Selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga 

saham yang melebihi nilai nominalnya di pasar perdana. 

3) Cadangan umum 

Cadangan yang dibentuk dari penyisiham laba yang ditahan atau dari laba 

bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum 

pemegang saham atau rapat anggota sesuai ketentuan pendirian atau 

anggaran dasar masing-masing bank. 
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4) Cadangan tujuan 

Bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu 

dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat 

anggota. 

5) Laba yang ditahan (retained earnings) 

Saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh rapat umum 

pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. 

6) Laba tahun lalu 

Laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum 

ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat 

anggota. 

7) Laba tahun berjalan 

Laba yang diperoleh dalam tahun-tahun buku berjalan setelah dikurangi 

hutang pajak. 

8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya 

dikonsolidasikan 

Modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai 

penyertaan pada anak-anak perusahaan tersebut yang dimaksud dengan 

anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga 

pembiayaan mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank. 

b. Modal Pelengkap 

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari 

laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. 

Secara rinci modal pelengkap dapat berupa: 

1) Cadangan revaluasi aktiva 

Cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang 

telah mendapat persetujuan direktorat jendral pajak. 

2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan 

Cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, 

dengan maksud untuk menampung yang mungkin timbul sebagai akibat 

dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. 
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3) Modal kuasi 

Menurut Bank for International Settlements disebut hybird (debt/equity) 

capital instrument, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat 

yang memiliki sifat seperti modal atau hutang. 

4) Pinjaman subordinasi 

Pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman; 

b) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia; 

c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan  dan telah dibayar penuh; 

d) Minimal berjangka waktu 5 tahun; 

e) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank 

Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tersebut 

tetap sehat;dan 

f) Hak tagihannya dalam hal ini terjadi likuiditas berlaku paling akhir 

dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal). 

2.5.1 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

Ketentuan tentang penyediaan modal minimum bank umum berlaku di 

Indonesia mengikuti standar Bank of International Settlements (BIS). Sejalan 

dengan standar tersebut, dalam rangka paket regulasi tanggal 29 Februari 1991 

(PAKFEB’91), Bank Indonesia mewajibkan setiap bank menyediakan modal 

minimum sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). 

Perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank 

(capital adequacy) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang 

dimiliki bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Perincian 

mengenai modal ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat administratif). 

Berikut adalah langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum 

bank menurut Dendawijaya (2009:41) sebagai berikut: 

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal 

masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko masing-masing 

pos aktiva neraca tersebut. 
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2. ATMR aktiva neraca administratif dihitung dengan cara mengalihkan nilai 

nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari 

masing-masing pos rekening tersebut. 

3. Total ATMR – ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif 

4. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank 

(modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR. 

Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dibandingkan dengan kewajiban 

penyediaan modal minimum (yakni 8%). Berdasarkan hasil perbandingan 

tersebut, dapatlah diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi 

ketentuan CAR (kecukupan modal) atau tidak. Jika hasil perbandingan antara 

perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 

100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR 

(kecukupan modal). Sebaliknya, bila hasilnya kurang dari 100% modal bank 

tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR. 

2.5.2 Capital adequacy Ratio (CAR) 

Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya 

kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2009:121). Semakin tinggi CAR maka 

semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap 

kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Dari penjelasan di atas dapat diketahui 

bahwa capital adequacy ratio adalah suatu indikator yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan 

kerugian di dalam kegiatan perkreditan. 

Besarnya CAR suatu bank dapat dihitung dengan rumus berikut 

(Dendawijaya, 2009 :144), yaitu: 
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Secara lebih terperinci, dijabarkan dalam rumus: 

    
                          

                                       
      

Modal Bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Komponen 

modal inti meliputi modal disetor, agio saham, cadangan yang dibentuk dari laba 

setelah pajak (cadangan umum), dan laba ditahan. Modal pelengkap antara lain 

adalah cadangan revaluasi aktiva tetap. 

Di mana perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara lengkap dapat 

dijelaskan seperti dibawah ini: 

a. Dasar perhitungan kebutuhan modal 

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR. Pengertian aktiva 

dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun 

aktiva yang bersifat administratif sebagaimana yang tercermin pada 

kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan/atau komitmen yang disediakan 

oleh bank bagi pihak ketiga. Dalam menghitung ATMR terhadap masing-

masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang didasarkan pada golongan 

nasabah penjamin, serta sifat anggunan. Dapat ditambahkan bahwa untuk 

kredit-kredit yang penarikannya dilakukan secara bertahap, maka bobot risiko 

dihitung berdasarkan besarnya penarikan kredit pada  tahap yang 

bersangkutan. 

b. Bobot risiko aktiva neraca 

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka rincian bobot 

risiko untuk semua aktiva neraca bank baik dalam rupiah maupun valuta 

asing sebagai berikut: 

0% : 1)  Kas 

    2)  Emas dan mata uang emas 

 3) Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat    

berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh: 

  a) Pemerintah pusat Republik Indonesia 

  b) Bank Indonesia 

  c) Bank Sentral negara lain 
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  d) Pemerintah pusat negara lain 

 4) Tagihan yang dijamin dengan uang kas, uang kertas asing,   

emas, serta giro, deposito, dan tabungan pada bank yang 

bersangkutan sebesar nilai jaminannya. Jaminan jenis ini 

dalam laporan bulanan dilaporkan dengan sandi golongan 

penjamin dari bank yang bersangkutan. 

20% : Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat 

berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh: 

1) Bank-bank di dalam negeri (termasuk kantor cabang dari 

bank yang berkedudukan di luar negeri) 

2) Pemerintah daerah di Indonesia 

3) Lembaga non departemen di Indonesia 

4) Bank-bank pembangunan multilateral 

5) Bank-bank utama (prime bank) di luar negeri 

50% :1) Kredit kepemilikan rumah (KPR) yang dijamin oleh hipotik 

pertama dengan tujuan untuk dihuni. 

  2) Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh atau surat 

berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN dan 

perusahaan milik pemerintah pusat negara lain. 

100% : 1) Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh atau surat 

berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh: 

a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

b) Koperasi 

c) Perusahaan Swasta 

d) Perorangan 

e) Lainnya 

2) Penyertaan yang tidak dikonsolidasikan termasuk penyertaan 

pada bank lain 

3) Aktiva tetap dan inventori (nilai buku) 

4) Rupa-rupa aktiva 

5) Antar kantor aktiva neto yaitu kantor aktiva dikurangi pasiva. 
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2.6 Aktiva Produktif 

2.6.1 Pengertian Aktiva Produktif 

 Aktiva produktif (asset quality) ini menunjukkan kualitas aset sehubungan 

dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi 

dana bank pada portofolio yang berbeda. Kredit bermasalah menurut ketentuan 

Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas 

Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Perbedaan tingkat 

kolektibilitas tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya cadangan minimum 

penghapusan aktiva produktif yang harus disediakan oleh bank untuk menutup 

risiko kemungkinan kerugian yang terjadi. 

2.6.2 Non Performing Loan (NPL) 

Penentuan tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif yang sehat menurut 

Bank Indonesia sangat erat kaitannya dengan tingkat Non Performing Loans (NPL) 

yang boleh dimiliki bank. NPL salah satu rasio yang digunakan di dalam menilai 

kualitas aktiva produktif (KAP). Penyesuaian terhadap KAP dilakukan karena di 

Indonesia hanya Bank Indonesia dan bank yang bersangkutan yang mengetahui 

tingkat kolektibilitas kualitas aktiva tersebut. 

Menurut Mahmoeddin (2010:2) NPL merupakan kredit bermasalah dapat 

diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor 

kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. 

Pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang 

telah diperjanjikannya. NPL dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah 

kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit. Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut (SE BI Nomor 12/ 11 /DPNP tanggal 31 Maret 

2010): 

                    
                 

                      
      

Sedangkan menurut Surat Edaran BI No. 3/33/DPNP Tanggal 14 

Desember 2001 Tentang Perhitungan Rasio Keuangan yang dirumuskan sebagai 

berikut: 
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Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio Non Performing Loan (NPL) sebagai 

berikut: 

Rasio Predikat 

NPL ≤5% Sehat 

NPL >5% Tidak Sehat 

 

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio Non Performing Loan (NPL) 

Berdasarkan tabel di atas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum 

adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank 

tersebut dikatakan tidak sehat. 

 

2.7 Likuiditas Bank 

2.7.1 Pengertian Likuiditas Bank  

 Likuiditas bank sangat penting karena besar likuiditas wajib minimum 

atau giro minimum bank telah ditetapkan Bank Indonesia selaku Bank Sentral. 

Menurut Pandia (2012:113) likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut 

mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito 

berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit 

tanpa adanya suatu penundaan (kredit yang direalisasi). 

Menurut Robinson (dalam Pandia, 2012:113) pengertian likuiditas bukan 

hanya menyangkut kemampuan bank untuk menyediakan uang tunai, baik yang 

sudah ada di bank bersangkutan (primary reserves) maupun melalui pinjaman, 

tetapi juga menyangkut kemampuan bank dalam menyediakan aktiva yang mudah 

dicairkan (secondary reserve). Maka suatu bank diberi predikat likuid apabila: 

a. Mempunyai primary reserves yang cukup guna memenuhi kebutuhan 

likuiditas. 
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b. Apabila primary reserves yang dimilikinya tidak mencukupi, bank 

mempunyai secondary yang cukup dan dapat diubah menjadi alat likuid 

segera dengan tidak menimbulkan kerugian yang berarti. 

c. Bank mempunyai kemampuan untuk mendapatkan alat-alat likuid melalui 

berbagai cara antara lain melalui pinjaman di pasar uang (money market). 

2.7.2 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Menurut Pandia (2012:128) Loan to Deposit Ratio menyatakan seberapa 

jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (depositor) untuk 

memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Dengan kata lain jumlah uang 

yang dipergunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan 

para penyimpan. Penilaian kesehatan likuiditas bank yang berupa loan to deposit 

ratio, dengan rumus: 

                      
      

                 
      

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia 

menetapkan ketentuan sebagai berikut: 

1. Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberi kredit 0, artinya likuiditas 

bank tersebut dinilai tidak sehat. 

2. Untuk rasio LDR di bawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas 

bank tersebut dinilai sehat. 

Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan  dan kemampuan dari suatu 

bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari Loan to 

Deposit Ratio suatu bank adalah sekitar 85%. Namun, batas toleransi dari Bank 

Indonesia berkisar antara 85% sampai 110%. 

 

2.8 Saham 

2.8.1 Pengertian Saham 

Menurut  Zubir (2011:4) menjelaskan pengertian saham sebagai berikut: 

“Surat saham adalah dokumen sebagai bukti kepemilikan suatu 

perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan maka setiap 

pemegang saham berhak atas bagian laba yang dibagikan atau 

dividen sesuai dengan proporsi”. 
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Sedangkan menurut Gumanty (2011:31) mengemukakan bahwa: 

 

“Semua saham biasa (saham atau common stock) merupakan bukti 

penyertaan kepemilikan pada suatu perusahaan, apakah itu 

perseroan terbatas atau perusahaan publik. Common stock sering 

disebut  sebagai common shares atau equity. Biasanya setiap lembar 

saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk memilih dalam 

rapat umum pemegang saham”. 

 

Sementara itu menurut Martalena dan Maya (2011:12) Saham 

merupakan: 

“Salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. 

Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika 

memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, 

saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para 

investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang 

menarik”. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat di tarik kesimpulan 

bahwa saham merupakan tanda bukti keikutsertaan dalam investasi untuk modal 

perusahaan dan mempunyai hak atas sebagian kekayaan perusaahaan itu. Publik 

yang bertindak sebagai pemegang saham ini berhak untuk memperoleh dividen 

sebagai bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemilik 

saham. 

2.8.2 Jenis-Jenis Saham 

Fahmi & Hadi (2009:68) membagi saham menjadi dua jenis saham yang 

paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Di 

mana kedua jenis saham ini memiiki arti dan ketentuannya masing-masing. 

1. Saham Biasa 

Saham biasa (common stock) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh 

suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen dan 

sebagainya) di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

(RUPSLB) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan 

saham terbatas) atau tidak. Pemegang saham ini di akhir tahun akan 
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memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Saham biasa terbagi menjadi 

beberapa jenis, yaitu: 

a. Saham Unggulan (blue-chip stock), yaitu saham dari perusahaan yang 

dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan 

manajemen yang berkualitas. Saham-saham IBM dan Du Pont merupakan 

contoh blue chip. 

b. Saham pertumbuhan (growth stock), yaitu saham-saham yang diharapkan 

memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain 

dan karenanya mempunyai PER yang tinggi. (Suad Husnan) 

c. Saham defensif (defensive stock) yaitu saham yang cenderung lebih stabil 

dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan 

dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Contohnya saham yang 

masuk dalam kategori ini biasanya perusahaan yang produknya dibutuhkan 

oleh publik seperti perusahaan yang masuk kategori food and beverage, 

yaitu produk gula, beras, minyak makan, garam, dan sejenisnya. 

d. Saham siklikal (cyclical stock), yaitu saham yang cenderung naik nilainya 

secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat 

ekonomi lesu. Contohnya saham pabrik modal dan real estate. 

e. Saham musiman (seasonal stock), yaitu saham yang dimiliki perusahaan 

yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena 

cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan 

musiman yang khususnya pada saat musim natal. 

f. Saham spekulatif, (speculative stock), yaitu saham yang kondisinya 

memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dan kemungkinan tingkat 

pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini biasanya dipakai 

untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak. 

2. Saham Istimewa 

Saham istimewa (preferred stock) adalah surat berharga  yang dijual oleh 

suatu perusahaan  yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan 

sebagainya) di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam 

bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulan).  
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2.8.3 Nilai Saham 

Pada umumnya nilai dari suatu saham diklasifikasikan menjadi empat 

konsep, yaitu nilai nominal, nilai buku per lembar saham, nilai pasar, dan nilai 

intrinsik. Martalena & Malinda (2011:57) menjelaskan nilai dari suatu saham 

dengan empat konsep tersebut sebagai berikut: 

1. Nilai Nominal 

Merupakan nilai per lembar saham yang berkaitan dengan akuntansi dan 

hukum. Nilai ini diperlihatkan pada neraca perusahaan dan merupakan modal 

disetor penuh dibagi dengan jumlah saham yang sudah diedarkan. 

2. Nilai Buku Per Lembar Saham 

Menunjukan nilai aktiva bersih per lembar saham yang merupakan nilai 

ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham. 

3. Nilai Pasar 

Nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang 

terbentuk di bursa saham. 

4. Nilai Intrinsik 

Merupakan harga wajar saham yang mencerminkan harga saham yang 

sebenarnya. Nilai Intrinsik ini merupakan nilai sekarang dari semua arus kas 

di masa mendatang (yang berasal dari capital gain dan dividen). 

2.8.4 Return Saham 

Menurut  Gitman (2012:311) mendefinisikan return sebagai berikut: 

“The total rate of return is the total gain or loss experienced on an 

investment over a given period. Mathematically, an investment’s total 

return is the sum of any cash distributions (for example, dividends or 

interest payments) plus the change in the investment’s value, divided 

by the beginning-of-period value”. 

 

Artinya total tingkat pengembalian adalah total keuntungan atau kerugian 

yang dialami pada investasi selama periode tertentu. Secara matematis, total 

pengembalian investasi adalah jumlah dari distribusi kas apapun (contohnya, 

dividen atau pembayaran bunga) ditambah dengan perubahan dalam nilai 

investasi, dibagi dengan nilai periode awal investasi tersebut. 
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Menurut Jogiyanto (2010:205), return merupakan hasil yang diperoleh 

dari investasi. Return dapat berupa Return realisasi (Realized Return) atau Return 

ekspektasian (Expected Return). Return realisasi merupakan Return yang telah 

terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi sangat penting 

karena dapat digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return 

ekspektasian adalah Return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa 

mendatang, jadi Return ekspektasian sifatnya belum terjadi. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Return merupakan kembalian yang diperoleh seorang investor dalam 

berinvestasi di sebuah perusahaan. 

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan 

membeli atau memiliki saham menurut Martalena dan Maya (2011:13), yaitu: 

1. Dividen 

Merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal 

dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen yang dibagikan 

perusahaan dapat berupa dividen tunai artinya kepada setiap pemegang saham 

diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk 

setiap saham dan dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap 

pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham 

yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian 

dividen saham tersebut. 

2. Capital Gain 

Merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk 

dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 

Selain capital gain, Martalena & Malinda (2011:14) menjelaskan juga 

bahwa terdapat capital loss yang merupakan kebalikan dari capital gain yaitu 

suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. 

Dengan kata lain, capital loss merupakan return berupa kerugian bagi pemegang 

saham. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa return 

saham terdiri dari dua unsur, yaitu return berupa dividen yang merupakan 

pembagian keuntungan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan 

dan return berupa capital gain/capital loss yang merupakan selisih harga beli 

saham pada periode awal investasi dengan harga jual saham pada periode terbaru. 

Menurut Brigham & Houston (2009:276) menjelaskan perhitungan dari tingkat 

keuntungan yang dihasilkan oleh dividen dan tingkat keuntungan yang dihasilkan 

oleh capital gain sebagai berikut: 

1. Dividend Yield (tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh dividen) 

“The expected dividend divided by the current price of a share of stock.” 

Maksudnya , tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh dividen (dividend 

yield) dihitung dengan membagi nilai dividen suatu saham dengan harga 

pembelian saham tersebut, sehingga dapat diperoleh rumus perhitungan 

sebagai berikut: 

  

  
 

D1  = Nilai dividen 

P0   = Harga pembelian saham 

2. Capital Gain Yield (Tingkat Keuntungan yang Dihasilkan oleh Capital 

Gain) 

“The capital gain during a given year divided by the beginning price.” 

Maksudnya , tingkat  keuntungan yang dihasilkan oleh capital gain (capital 

gain yield) dapat dihitung dengan membagi nilai capital gain (selisih harga 

penjualan saham dengan harga awal ketika pembelian saham ) dibagi dengan 

harga awal ketika pembelian saham, sehingga dapat diperoleh rumus 

perhitungan sebagai berikut: 

       

    
 

 Pt  =  Harga penjualan saham 

 Pt-1 =  Harga awal ketika pembelian saham 
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 Karena pada laporan keuangan telah diketahui harga penutupan pada 

perusahaan setiap tahunnya dan karena tidak semua perusahaan membagikan 

dividen secara periodik sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan  rumus 

return saham yang di ambil dari Brigham dan houston (2009:276) untuk 

memudahkan peneliti dalam menghitung return saham tersebut. 

 

2.9 Pengaruh Rasio CAMEL terhadap Return Saham 

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai hubungan CAR, NPL, 

dan LDR terhadap return saham, telah dilakukan terlebih dahulu penelitian serupa 

oleh Septiani (2007) dan Suardana (2009). Dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan, menunjukkan bahwa hasil penelitian untuk uji keseluruhan 

menyatakan hipotesis (Ha) diterima yang berarti terdapat hubungan CAR, NPL, 

LDR terhadap return saham. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga 

faktor tersebut, yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) ada hubungan positif dengan return 

saham. 

2.9.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return Saham 

CAR merupakan variabel kontrol yang mempengaruhi profitabilitas yang 

didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank. Dengan tingkat kecukupan 

modal atau kemampuan modal yang cukup  maka dapat digunakan untuk 

meredam timbulnya risiko. Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono 

(2011:519) CAR adalah kecukupan modal yang menunjukan kemampuan bank 

dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen 

bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-

risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suardana (2009) menyatakan bahwa jika 

rasio CAR meningkat, maka modal sendiri yang dimiliki bank meningkat 

sehingga tersedia dana murah yang cukup besar untuk mengakselerasi pemberian 

kredit dan pengembangan. Kondisi demikian akan dapat meningkatkan laba 

perusahaan yang pada akhirnya membuka peluang untuk pengembangan skala 

usaha dan peluang pembagian dividen kepada pemegang saham. Hal ini akan 
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memberikan dampak pada peningkatan penilaian kerja bank, persepsi pasar yang 

meningkat terhadap kinerja perbankan akan meningkatkan permintaan saham 

sehingga akan dapat memicu meningkatnya harga saham dan pada akhirnya akan 

meningkatkan return saham. 

2.9.2 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Return Saham 

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menguntungkan adalah 

apabila kredit yang diberikan ternyata menjadi kredit bermasalah (Non 

Performing Loan). Hal ini disebabkan karena kegagalan pihak debitur memenuhi 

kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunganya yang 

telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Rasio ini 

menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 

bermasalah yang diberikan oleh bank. Non Performing Loan (NPL) merupakan 

rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 

bermasalah yang diberikan oleh bank. NPL dihitung berdasarkan perbandingan 

antara jumlah kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit menurut 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2007), menyatakan 

bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan akan beresiko menjadi kredit 

macet. Dengan kredit macet itu maka akan menaikkan tingkat NPL. Dengan NPL 

yang tinggi maka bank akan mempunyai risiko yang tinggi pula dan investor tidak 

mempunyai kepercayaan terhadap perbankan yang akan menyebabkan tidak 

tertariknya investor untuk menginvestasikan sahamnya pada bank tersebut. 

Dengan semakin banyaknya investor menginvestasikan sahamnya, maka akan 

meningkatkan nilai saham yang sekaligus akan meningkatkan return saham 

tersebut. 

2.9.3 Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return Saham 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 

Maret 2010 menyatakan bahwa Loan to Deposite Ratio (LDR) adalah rasio 

antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah 

penerimaan dana dari berbagai sumber. LDR adalah suatu pengukuran tradisional 

yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang 
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digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan requests) nasabahnya. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. Rasio yang tinggi 

menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau 

relatif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank 

yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suardana (2009) menunjukan bahwa LDR 

berpengaruh positif terhadap return saham. Meningkatnya LDR berarti meningkat 

pula pendapatan bunga yang diperoleh oleh bank. Dengan semakin meningkatnya 

LDR berarti profitabilitas meningkat yang mengindikasikan pertumbuhan laba 

yang semakin besar. Sebaliknya, akan berdampak terhadap penurunan harga 

saham jika semakin kecil rasio ini. 


