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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Bank 

2.1.1 Pengertian Bank 

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah 

yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada 

para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi Bank. Bank adalah 

sebuah lembaga intermediasi keuangan yang pada umumnya didirikan dengan 

kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 

memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan 

bank adalah  

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.” 

 

Sedangkan menurut Kasmir (2007:11) 

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” 

 

Hasibunan (2007:2) menyebutkan bahwa,  

“Bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang 

kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial assets) 

serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari 

keuntungan saja.”  



11 

 

 

2.1.2 Fungsi dan Peranan Bank 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga 

keuangan yang kegiatannya adalah : 

1. Menghimpun Dana (Funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau 

berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang 

adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk 

melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil 

simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi 

pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang 

maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut 

dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi 

tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang 

ada di bank adalah terdiri dari : 

a. Simpanan Giro (demand deposit) merupakan simpanan pada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 

giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara 

pemindahbukuan 

b. Simpanan Tabungan (saving deposit), merupakan simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang 

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

lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

c. Simpanan Deposito (time deposit), yaitu simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 

penyimpan dengan bank. 

2. Menyalurkan dana (Lending) ke masyarakat, maksudnya adalah bank 

memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan 

permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai 

dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih 

dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penialaian ini 
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dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat 

dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. 

Jenis kredit yang biasa diberikan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, 

kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit profesi. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (Services), seperti pengiriman uang 

(transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota 

(clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar 

negeri (inkaso), letter of credit(L/C), safe deposit box, bank garansi, bank 

notes, travellers cheque, kartu kredit, bank draft, melayani pembayaran-

pembayaran dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa 

pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan 

dana. 

Gambar 2.1 

 Kegiatan Bank sebagai Lembaga Keuangan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Fungsi Bank sebagai Lembaga Perantara Keuangan 
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Sebagai perantara keuangan bank akan memperoleh keuntungan dari 

selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga 

yang diterima dari peminjam (bunga pinjaman). Keuntungan ini dikenal dengan 

istilah Spread Based. Disamping keuntungan yang diperoleh dari spread based, 

bank memperoleh juga keuntungan dari kegiatan jasa-jasa yang dikenal dengan 

istilah Fee Based. Secara ringkas bank konvensional memperoleh keuntungan, 

yaitu : 

Gambar 2.3 

Skema Bank Konvensional Memperoleh Keuntungan 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Sumber-Sumber Dana Bank 

1. Dana yang bersumber dari modal bank itu sendiri, yaitu setoran modal dari 

pemegang saham, cadangan-cadangan bank, laba bank yang belum dibagi. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas, yaitu simpanan Giro, simpanan 

Tabungan, dan simpanan Deposito. 

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya, yaitu pinjaman antar bank,  

surat berharga pasar uang (SBPU), kredit likuiditas Bank Indonesia, 

pinjaman bank-bank luar negeri.   
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2.1.4 Laporan Keuangan Bank 

 Bank komersil baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat 

diwajibkan memberikan laporan keuangan setiap periode tertentu. Jenis laporan 

keuangan yang dimaksud dalam (Taswan, 2008 : 39) adalah : 

1) Laporan Keuangan Bulanan, yang terdiri dari Neraca bulanan, laporan 

Laba/Rugi, laporan Komitmen dan Kontinjensi bulanan, dan laporan 

Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi lainnya bulanan. Untuk laporan 

keuangan bulanan disajikan satu periode pada setiap akhir bulan dari bulan 

januari hingga bulan desember. 

2) Laporan Keuangan Triwulanan, yang terdiri dari Neraca Triwulanan, Laba 

Rugi dan Saldo Laba, laporan Komitmen dan Kontinjensi, laporan 

Transaksi Valuta Asing dan Derivatif, laporan Kualitas Aktiva Produktif 

& Informasi lainnya, laporan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum, perhitungan Rasio Keuangan, laporan Pengurus Bank. Untuk 

laporan keuangan triwulanan  disajikan dua periode sekaligus yaitu posisi 

tanggal laporan dan posisi sebelumnya baik untuk bank yang bersangkutan 

maupun laporan konsolidasinya. 

3) Laporan Keuangan Tahunan, dimaksudkan untuk memberikan informasi 

berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk 

perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank 

kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

perbankan. Laporan Tahunan sekurang-kurangnya berisi informasi umum, 

laporan keuangan bank, laporan keuangan konsolidasi bank dan 

perusahaan anak, laporan keuangan perusahaan induk di bidang keuangan 

dan yang telah di audit oleh Akuntan Publik, opini dari akuntan publik, 

aspek transparansi yang terkait dengan kelompok usaha sesuai dengan 

PSAK, PAPI, eksposur dan manajemen risiko, serta informasi lainnya. 
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2.1.5 Tujuan Laporan Keuangan Bank 

Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. 

Menurut Kasmir (2003:240) secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan 

bank adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis 

aktiva lainnya. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-

jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) ataupun 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. 

Dari hasil penjelasan di atas dapat diketahui bahwa laporan keuangan, 

disamping menggambarkan kondisi keuangan suatu bank juga untuk menilai 

kinerja manajemen bank yang bersangkutan. Penilaian kinerja akan menjadi 

patokan apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang 

telah digariskan perusahaan. 

 

2.2 Kinerja Keuangan 

Kinerja menjadi hal penting yang harus dicapai setiap perusahaan karena 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan 

sumber dayanya. Untuk itu perlunya kita mengetahui pengertian dari kinerja itu 
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sendiri. Istilah kinerja atau performance sering dikaitkan dengan kondisi 

keuangan perusahaan. Menurut Sukhemi (2007:23) mengemukakan bahwa  

“Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam 

suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan 

tersebut”. 

 

Sedangkan menurut Jumingan (2006:239): 

“Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam 

kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek kuangan, aspek 

pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek 

teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya.” 

 

 Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja adalah suatu bentuk 

prestasi pencapaian perusahaan dalam kegiatan operasional di berbagai aspek 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja 

perbankan menjadi sangat penting dilakukan karena operasi perbankan sangat 

peka terhadap maju mundurnya suatu negara. Kinerja perbankan dapat diukur 

dengan pendekatan analisis rasio keuangan. Tingkat kesehatan bank diatur oleh 

Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 

2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang 

sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian 

tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, 

dan Desember. Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan 

analisis CAMEL.  

 

2.3 Metode CAMEL 

Metode atau cara penilaian kesehatan bank dikenal dengan metode 

CAMEL. (Dendawijaya, 2005:141). Dalam buku yang berjudul Manajemen 

Perbankan disebutkan bahwa: 

 “Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai 

metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan 
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loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu alat untuk 

mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. Unsur-unsur penilaian 

dalam analisis camel adalah Capital (Permodalan), Assets (Kualitas Aset), 

Management (Manajemen), Earning (Rentabilitas), dan Liquidity (Likuiditas).” 

(Kasmir, 2003:300). 

 

1. Capital Adequecy Ratio (CAR) 

 CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 

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

lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-

dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), 

dan lain-lain. (Dendawijaya,2009).  

Dengan kata lain, CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Rasio ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

CAR = 
          

                                
 x 100% 

 CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi 

penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan 

oleh aktiva yang berisiko.  

Tabel 2.1 

Matriks Kriteria Peringkat Komponen Permodalan 

Rasio Peringkat 

CAR≥12% 1 

9%≤CAR<12% 2 

8%≤CAR<9% 3 

6%≤CAR<8% 4 

CAR≤6% 5 

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

2. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Biaya Operasional terhadap Pendapatn Operasional (BOPO) merupakan 

rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode 
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tertentu (Riyadi, 2004). BOPO telah menjadi salah satu rasio yang perubahan 

nilainya sangat diperhatikan terutama bagi sektor perbankan mengingat salah satu 

kriteria penentuan tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia adalah besaran 

rasio ini. 

 Bank yang nilai rasio BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut 

tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini 

memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh 

pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Disamping itu, jumlah 

biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh 

karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam 

laporan laba rugi. Nilai rasio BOPO yang ideal berada antara 50-75% sesuai 

dengan ketentuan Bank Indonesia.  

 Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, kategori peringkat yang akan diperoleh bank dari besaran nilai BOPO yang 

dimiliki adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

 Matriks Kriteria Peringkat Komponen BOPO 

Rasio Peringkat 

BOPO≤94% 1 

94%<BOPO≤95% 2 

95%<BOPO≤96% 3 

96%<BOPO≤97% 4 

BOPO>97% 5 

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

 Pada Bank, beban operasional umumnya terdiri dari biaya bunga (beban 

bunga yang dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah yang menyimpan 

uangnya di bank dalam bentuk dana pihak ketiga seperti giro, tabungan dan 

deposito), biaya administrasi, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dsb. 

Sedangkan, pendapatan operasional bank umumnya terdiri dari pendapatan bunga 

(diperoleh dari pembayaran angsuran kredit dari masyarakat, komisi dsb. BOPO 

dapat dirumuskan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut :  

BOPO =
                 

                     
 x 100% 
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 Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban 

bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah 

penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional 

lainnya. 

3. Return on Assets (ROA) 

ROA, merupakan rasio keuangan yang sering digunakan investor dan 

manajer untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, 

semakin besar ROA maka semakin baik pula optimalisasi aktiva.Menurut Hanafi 

(2000:83) : 

“Return on Asset adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang 

dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk 

menandai asset tersebut.” 

 

Sedangkan menurut Hasibuan (2004:100) 

“Return on assest (ROA) adalah perbandingan rasio (laba) sebelum pajak 

(earning before tax) selama dua belas bulan terakhir terhadap rata-rata 

volume dalam periode yang sama.”   

ROA menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh 

asset yang dimiliki perusahaan. ROA digunakan oleh manjemen perusahaan untuk 

mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan dengan ROA memiliki keuntungan yaitu ROA merupakan 

pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan 

keuangan yang tercermin dari rasio ini. Laporan keuangan yang dimaksud adalah 

laporan laba rugi dan neraca. Keunggulan lain yang didapat dari pengukuran 

kinerja dengan ROA adalah perhitungan ROA sangat mudah dihitung dan 

dipahami. ROA juga merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap 

unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha. 

Dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan, setiap unit organisasi yang ada 

dalam perusahaan dapat menggunakan ROA untuk mengetahui profitabilitas dari 

setiap unit usaha.  
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Tabel 2.3 

Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROA 

Rasio Peringkat 

ROA>1,5%% 1 

1,25%<ROA≤1,5%% 2 

0,5%<ROA≤1,25% 3 

0%<ROA≤0,5% 4 

CAR≤0% 5 

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

 Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum 

pajak. Sedangkan rata-rata total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva. 

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut sesuai dengan SE BI No. 6/23/DPNP tahun 

2004: 

     
                  

            
        

 

4. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan atau 

financial intermediary. Fungsi intermediasi ini dapat ditunjukkan oleh Loan to 

Deposit Ratio (LDR). Menurut Dendawijaya (2009), 

 “Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit 

yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.”  

 

Sedangkan menurut Kasmir (2007),  

“Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi 

jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.” 

 

  LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan 

yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan 
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sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah 

kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit merupakan 

salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan 

kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak kredit yang disalurkan, 

maka semakin illiquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun 

telah disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga tidak terdapat kelebihan dana 

untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan. 

 Tingginya rasio LDR ini, di satu sisi menunjukkan pendapatan bank yang 

semakin besar, tetapi menyebabkan suatu bank menjadi tidak likuid dan 

memberikan konsekuensi meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh bank, 

berupa meningkatnya jumlah Non Performing Loan atau Credit Risk, yang 

mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah 

dititipklan oleh nasabah, karena kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau 

bermasalah. 

 Namun, disisi lain, rendahnya rasio LDR, walaupun menunjukkan tingkat 

likuiditas yang semakin tinggi, tetapi menyebabkan bank memiliki banyak dana 

menganggur (idle fund) yang apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan 

kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya, dan 

menunjukkan bahwa fungsi utama bank sebagai financial intermediary tidak 

berjalan. 

 Untuk menghitung nilai dari LDR, dapat menggunakan suatu persamaan 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, yaitu : 

LDR = 
             

                 
 x 100% 

 Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas LDR berada 

pada tingkat 85%-100% dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP 

tanggal 29 Mei 1993. Namun, per tanggal 1 Maret 2011, BI akan memperlakukan 

peraturan Bank Indonesia No012/19/PBI/2010 yang berisi ketentuan standar LDR 

pada tingkat 78%-100%. 
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2.4 Kebijakan Moneter 

 Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk 

melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti 

uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi 

yang  ditetapkan oleh Pemerintah.  Secara operasional, pengendalian  sasaran-

sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi 

pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat 

diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau 

pembiayaan.  Sesuai dengan identifikasi masalah dalam penelitian, dibawah ini 

adalah peraturan Bank Indonesia dalam pengendalian sasaran-sasaran moneter 

yang berkaitan dengan penetapan Giro Wajib Minimum (GWM) yang 

dihubungkan dengan LDR. 

  

2.4.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 25 /PBI/2008 - Perubahan atas 

PBI Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) 

Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing 

Substansi Pengaturan : 

1. a. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) 

dari DPK dalam rupiah yang terdiri dari GWM Utama dan GWM 

Sekunder.  

b. GWM Utama dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 

DPK dalam rupiah dan GWM Sekunder dalam rupiah ditetapkan 

sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah.  

c. Pemenuhan GWM Utama dalam rupiah hanya dapat dilakukan dengan 

menggunakan saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia 

sedangkan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah dapat dilakukan 

dengan menggunakan SBI, SUN dan/atau excess reserve.  

d. Pemenuhan GWM Utama dalam rupiah mulai berlaku sejak tanggal 24 
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Oktober 2008 dan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah mulai 

berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2009.  

e. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah, 

dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku 

bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR pada hari 

terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, 

untuk setiap hari pelanggaran.  

f. Sanksi yang terkait dengan pelanggaran pemenuhan GWM Utama 

dikenakan sejak tanggal 24 Oktober 2008 dan sanksi yang terkait 

dengan pelanggaran pemenuhan GWM Sekunder dikenakan sejak 

tanggal 24 Oktober 2009.  

g. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan bagi Bank 

yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM 

rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai 

insentif dalam rangka konsolidasi perbankan apabila GWM yang 

dimiliki tidak kurang dari 4% dari DPK dalam rupiah sejak 24 Oktober 

2008 dan tidak kurang dari 6,5% dari DPK dalam rupiah sejak 24 

Oktober 2009. 

2. PBI ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008 dan pada tanggal 

berlakunya sekaligus mencabut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

10/33/DPNP tanggal 15 Oktober 2008. 

 

2.4.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 19 /PBI/2010 Perubahan atas 

PBI Nomor 10/ 25 /PBI/2008 tentang Giro Wajib  Minimum (GWM) 

Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing 

Dalam Peraturan No 12/19/PBI/2010 ini merupakan peraturan yang menjadi 

fokus penulis dalam penelitian. Dalam peraturan ditekankan terhadap Batasan 

LDR yang wajib dipenuhi oleh Bank Umum. Yang mana penulis melakukan 

analisis terhadap rasio CAR, BOPO, ROA dan LDR yang dihubungkan dengan 

peraturan ini menyangkut dengan ketentuan GWM yang dikaikan dengan LDR. 



24 

 

 

Dalam peraturan baru ini terdapat beberapa hal penting yaitu sebagai berikut :  

Substansi Pengaturan :  

1. Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing.  

2. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi terdiri dari:  

a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK 

dalam rupiah;  

b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima 

persen) dari DPK dalam rupiah; dan  

c. GWM LDR sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif 

Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR 

Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara 

KPMM Bank dan KPMM Insentif. 

3. Ketentuan mengenai GWM Sekunder dalam rupiah dan GWM dalam 

valuta asing tidak mengalami perubahan.  

4. GWM Primer dalam rupiah, GWM LDR dan GWM dalam valuta asing 

dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia, 

sedangkan GWM Sekunder dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk SBI, 

SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve.  

5. Perhitungan GWM LDR dilakukan sebagai berikut:  

a. Batas bawah LDR Target sebesar 78% dan batas atas LDR Target 

sebesar 100%.  

b. Bank yang memiliki LDR di dalam kisaran LDR target memiliki 

GWM LDR sebesar 0%.  

c. Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR Target 

diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter 

Disinsentif Bawah (saat ini sebesar 0,1) dengan selisih LDR bank 

dari batas bawah LDR target.  

d. Bank yang LDR-nya lebih dari batas atas LDR Target dan 

memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif (saat ini 14%) 

akan diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter 
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Disinsentif Atas (saat ini sebesar 0,2) dengan selisih LDR bank 

dari batas atas LDR target.  

e. Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target dan 

memiliki KPMM sama atau lebih besar dari KPMM insentif (saat 

ini sebesar 14%), maka kewajiban pemenuhan GWM LDR sebesar 

0%. 

f. Besaran dan parameter LDR Target, KPMM Insentif, Parameter 

Disinsentif Bawah, dan Parameter Disinsentif Atas akan dievaluasi 

sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

6. Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja dengan tingkat 

bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun terhadap bagian 

tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah.  

7. Bagian tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 6 ditetapkan sebesar 

3% (tiga persen) dari DPK dalam rupiah.  

8. Jasa giro diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban 

GWM dalam rupiah.  

9. Bank yang mendapatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan 

memperoleh kelonggaran pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar 1% 

bagi pemenuhan GWM Primer dalam rupiah.  

10. Terhadap Bank yang sedang dikenakan Cease and Desist Order (CDO) 

terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana, dalam rangka 

supervisory action Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan 

yang berbeda dari ketentuan GWM LDR sebagaimana diatur dalam PBI 

ini.  

11. PBI ini mencabut PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum 

Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 10/25/PBI/2008, 

namun peraturan pelaksanaan dari PBI dimaksud tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan PBI ini.  

12. Ketentuan mengenai GWM LDR beserta sanksi terhadap pelanggaran 

GWM LDR mulai berlaku pada 1 Maret 2011.  
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13. PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2010.  

 

Implementasi Kebijakan : 

Implementasi dari Kebijakan GWM ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

2.4.3 Perbedaan mengenai GWM LDR dalam PBI No. 10/25/PBI/2008 

dengan GWM LDR dalam PBI No. 12/19PBI/2010 

a. GWM LDR sebelumnya atau dalam PBI No.10/25/PBI/2008 hanya 

memiliki instrumen yang memberikan insentif bagi bank untuk 

meningkatkan LDR namun tidak memiliki mekanisme yang memberikan 

disinsentif jika LDR sudah dipandang terlalu tinggi. 

b. GWM LDR saat ini atau dalam PBI No. 12/19/PBI/2010 memiliki LDR 

target yang berupa kisaran (mempunyai batas bawah 78 % dan batas atas 

100%). Apabila LDR sebuah bank berada di bawah target, maka terdapat 

insentif bagi bank tersebut untuk meningkatkan LDR. Jika LDR sebuah 

bank berada di atas target, maka akan ada insentif bagi bank tersebut untuk 

memperhatikan risiko likuiditas dengan cara menyesuaikan LDR. Dengan 

demikian, akan ada suatu selfcorrection mechanism bagi bank untuk tidak 

terlalu ekspansif di dalam pemberian kredit (mikro-prudensial). Bank 

didorong mencapai LDR sesuai dengan targetnya. 

 Ringkasan perhitungan GWM LDR dalam peraturan Bank Indonesia 

No.12/19/PBI/2010, adalah sebagai berikut : 

a. Jika LDR < batas bawah (78%), bank dikenakan tambahan GWM sebesar 0,1 

x (78 – LDR)% x DPK Rupiah 

b. Jika LDR > batas atas (100%) & CAR < 14%, bank dikenakan tambahan 

GWM sebesar 0,2 x (LDR – 100)% x DPK Rupiah 

1. GWM Primer 8% DPK rupiah 1 November 2010 

2. GWM Sekunder 2,5% DPK rupiah Tetap berlaku 

3. GWM LDR 1 Maret 2011 
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c. Jika LDR > batas atas (100%) & CAR >= 14%, bank tidak dikenakan 

tambahan   GWM. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran  

 Bank sebagai lembaga kepercayaan mempunyai fungsi utama sebagai 

lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil.  

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke 

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

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penting bagi 

bank untuk memperhatikan likuiditasnya dan menjaga tingkat kepercayaan 

masyarakat. Masyarakat berharap dana yang mereka simpan di bank akan aman. 

Untuk itu bank harus menjaga tingkat kesehatannya karena bank yang sehat 

adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat 

menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalulintas 

pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai 

kebijakannya, terutama kebijakan moneter.  

 Kinerja keuangan bank  mencerminkan kemampuan operasional bank baik 

dalam bidang penghimpunan dana, penyaluran dana, teknologi serta sumber daya 

manusia. Kinerja  keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank 

pada periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, 

likuiditas dan profitabilitas bank. (Jumingan, 2006:239). 

Kinerja bank juga dapat menunjukan kekuatan dan kelemahan bank. 

Dengan mengetahui kekuatan bank, maka dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan usaha bank. Sedangkan kelemahannya dapat dijadikan dasar untuk 

perbaikan dimasa mendatang. 

 Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. 
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Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas 

nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu alat untuk mengukur 

kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. Unsur-unsur penilaian dalam 

analisis camel adalah Capital (Permodalan), Assets (Kualitas Aset), Management 

(Manajemen), Earning (Rentabilitas), dan Liquidity (Likuiditas). (Kasmir, 

2003:300). Pada penelitian ini hanya menggunakan tiga dari lima aspek dari 

CAMEL yaitu, aspek capital meliputi CAR, aspek earning meliputi BOPO dan 

ROA sedangkan aspek liquidity meliputi LDR.  

 CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 

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

lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-

dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), 

dan lain-lain. (Dendawijaya,2009). 

 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode 

tertentu. (Riyadi, 2004). 

 Return on assest (ROA) adalah perbandingan rasio (laba) sebelum pajak 

(earning before tax) selama dua belas bulan terakhir terhadap rata-rata volume 

dalam periode yang sama.  (Hasibuan, 2004:100)  

 Menurut Kasmir (2007), Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah 

dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

 Selain menggunakan metode CAMEL kinerja keuangan juga dapat di ukur 

dengan menggunakan peraturan kebijakan BI lainnya. Dengan membandingkan 

sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diberlakukan, untuk mengukur tingkat 

efektivitas dari berlakunya kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia. 

 Salah satu ukuran untuk melihat fungsi intermediasi perbankan adalah 

Loan to Deposit Ratio (LDR). Alasan LDR digunakan sebagai ukuran 
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intermediasi karena LDR mengukur efektivitas perbankan dalam penyaluran 

kredit melalui dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. 

 Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 bank-bank 

diharuskan memiliki rasio LDR dalam rentang 78-100 persen. Jika LDR lebih 

rendah dari batas minimum, bank terkena penalti berupa tambahan setoran giro 

wajib minimum (GWM) ke BI sebesar 0,1 kali simpanan rupiahnya untuk setiap 1 

persen kekurangan LDR tersebut. Sebaliknya, bank dengan LDR lebih tinggi dari 

batas atas (100 persen) dan memiliki rasio kecukupan modal (CAR) kurang dari 

14 persen akan dikenai disinsentif berupa tambahan GWM 0,2 kali simpanan 

untuk setiap 1 persen kelebihan LDR. Penalti tidak berlaku jika CAR melebihi 14 

persen. Tujuan BI membatasi LDR perbankan adalah untuk mendorong bank 

meningkatkan kreditnya, namun juga menjaga agar tingkat keuangan bank tetap 

pruden. Dengan adanya peraturan baru tersebut diharapkan perbankan nasional 

dapat memenuhi ketentuan LDR, dengan tetap manjaga kualitas kreditnya. 

 Fungsi intermediasi tersebut bisa saja bukan inisiatif murni dari pihak bank 

umum. Dalam hal ini, BI bisa dikatakan berhasil dalam membuat kebijakan 

perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) yang baru, yaitu Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010. Dalam skema perhitungan GWM yang 

baru, BI memberikan disinsentif kepada bank yang LDR tidak sesuai dengan 

kisaran yang ditentukan oleh BI. Jika LDR bank tinggi maka GWM nya bisa lebih 

kecil dibandingkan bank lain yang LDR-nya lebih rendah. Bank terkesan 

menghindari GWM yang terlalu besar karena tidak memperoleh keuntungan 

dalam bentuk jasa giro dari simpanan gironya di BI. Jadi tetap ada motif 

pengelolaan dana bank yang optimal dari sisi bank umum. Daripada tidak 

memperoleh jasa giro dari BI, lebih baik dana tersebut disalurkan ke kredit yang 

lebih menguntungkan. Apalagi kualitas kreditnya dianggap baik oleh BI, yang 

diukur dengan angka NPL yang relatif rendah. BI berharap bahwa penyaluran 

dana bank harus produktif tetapi tetap berkualitas. 

 Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian dengan uji perbedaan pada 

kelompok bank LQ45. Berdasarkan uraian di atas maka skema kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 
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 Sumber: Oleh Penulis 

 

2.6 Hipotesis  

 Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas penelitian. 

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu berbentuk 

perbandingan dua variabel terhadap subjek penelitian. Berdasarkan kerangka 

pemikiran di atas  maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

“Terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR, ROA, BOPO, dan LDR 

Sebelum dan Sesudah Penerapan GWM LDR Dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor  12/ 19/PBI/2010, baik secara keseluruhan sampel bank ataupun masing-

masing bank.” 

Perbankan 

Pengukuran Kinerja 

Keuangan  
Peraturan Kebijakan BI 

Sebelum 

Penerapan GWM 

LDR dalam PBI 

No. 

12/19/PBI/2010 

Sesudah 

Penerapan GWM 

LDR dalam PBI 

No. 

12/19/PBI/2010 

CAMEL 

CAR, ROA, BOPO, 

LDR 


