
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

Definisi Bank umum menurut UU No.21 tahun 2008 yang merupakan 

perubahan dari UU No.10 tahun 1998  tentang perbankan adalah: 

Bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat. (Pasal 1: 2)  

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah bab 1 pasal 1, dinyatakan bahwa: 

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 
Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan 
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 
Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah

  

Definisi Prinsip syariah menurut UU No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 

dinyatakan bahwa: 

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

bedasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.   

Bank-bank Islam dikembangkan atas dasar yang tidak mengizinkan 

pemisahan antara masalah duniawi dan agama.  Dasar tersebut mengharuskan 

kepatuhan terhadap syariah sebagai dasar aspek kehidupan dengan tujuan 

mendapat ridha Allah untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat.  

Berdasarkan hal itu, apa yang dijalankan dalam praktik perbankan pun, yang 

merupakan salah satu aspek muamalah, harus sesuai dengan syariat Islam yaitu 

Al-Qur an dan Al-Hadits/sunnah Rasul. Prinsip yang berdasarkan syariat Islam 

digunakan oleh bank syariah dalam hal: 



1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat 

sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan 

kepadanya. 

2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan 

penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik 

untuk keperluan investasi maupun modal kerja. 

3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang 

lazim dilakukan oleh bank syariah. 

Sebagai lembaga keuangan, bank Syariah menjalankan tugasnya sebagai 

lembaga intermediasi yaitu penghimpunan dana dan menyalurkan dalam bentuk 

pembiayaan. Dalam bentuk penyaluran dana bentuk ini tentunya bank syariah 

memiliki risiko-risiko baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat 

diperkirakan. Salah satu contoh risiko bank syariah ini adalah pembiayaan 

bermasalah atau juga sering disebut pinjaman macet. 

Agar dapat memperhitungkan risiko yang terjadi pada pembiayaan 

bermasalah maka haruslah tercatat dengan jelas risiko-risiko yang timbul akibat 

kredit yang bermasalah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt 

dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:  

  

Artinya: 

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 



maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 
dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
(di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua 
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 
itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian 
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 
jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka 
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 
adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. "Bermu'amalah" ialah 
seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.  

2.1.2 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Menurut Antonio (2007), perbedaan bank syariah dengan bank 

konvensional secara umum dijabarkan pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Konvesional dan Bank Syariah 

Bank konvensional Bank Syariah 
Melakukan investasi yang halal dan haram. Melakukan investasi yang halal saja. 

Memakai perangkat bunga. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau 
sewa. 

Profit oriented. Profit dan falah oriented. 
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk 
debitur-kreditur. 

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk 
kemitraan. 

Tidak terdapat dewan pengawas syariah. Pergerakan dan penyaluran dana harus sesuai 
dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah. 

Sumber: Antonio (2007) 
Perbedaan antara imbalan yang berdasarkan bunga dan berdasarkan bagi 

hasil, dapat dilihat pada tabel 2.2 yaitu:  

Tabel 2.2 
Perbedaan Bunga dan Bagi hasil 

Bunga Bagi Hasil 



Penentuan bunga dibuat pada waktu akad 

dengan asumsi harus selalu untung. 

Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil 

dibuat pada waktu akad dengan berpedoman 

pada kemungkinan untung rugi. 

Besarnya persentase tergantung pada jumlah 

uang (modal) yang dipinjamkan. 

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada 

jumlah keuntungan yang diperoleh. 

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan 

oleh pihak nasabah untung atau rugi. 

Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek 

yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian 

akan ditanggung bersama oleh kedua belah 

pihak. 

Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, 

sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau 

ekonomi sedang booming . 

Jumlah pembagian laba meningkat sesuai 

dengan peningkatan jumlah pendapatan.  

Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak 

diekcam)oleh semua agama, termasuk Islam. 

Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi 

hasil. 

Sumber: Antonio (2007)  

2.1.3 Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah 
2.1.3.1 Keunggulan Bank Syariah 

1. Adanya kekuatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, 

manajemen  dan nasabah bank yang dapat menumbuhkan kebersamaan dalam 

menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara adil dan jujur.  

Ikatan keagamaan ini pula yang memotivasi semua pihak untuk berusaha 

sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agama sehingga berapapun hasil 

yang diperoleh diyakini dapat memberikan manfaat. 

2. Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak mebebani nasabah sejak awal dengan 

kewajiban membayar secara  bertahap.  Hal ini akan mengurangi beban 

psikologi nasabah sehingga dapat berusaha lebih tenang dan bersungguh-

sungguh. 

3. Sistem bagi hasil merupakan sistem yang meniadakan diskriminasi terhadap 

nasabah didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga daya jangkau bank 

syari ah menjadi sangat luas. 



4. Sistem bagi hasil menyediakan peringatan dini bagi para penyimpan dana 

tentang keadaan banknya dan dapat diketahui sewaktu-waktu dari naik 

turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. 

5. Adanya fasilitas pembiayaan barang modal dan peralatan produksi yang lebih 

mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan sehingga siapapun baik 

pengusaha ataupun bukan mempunyai kesempatan luas untuk berusaha. 

6. Cost push inflation yang ditimbulkan perbankan konvensional dihapuskan 

sama sekali sehingga bank syariah dapat menjadi pendukung kebijakan 

moneter yang handal. 

7. Bank Syariah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dalam dan luar 

negeri. 

8. Persaingan antara bank syariah berlaku secara wajar yang ditentukan oleh 

keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan 

yang terbaik. 

9. Tersedianya fasilitas kredit kebijakan (qarhul hasan) yang tidak membebani 

nasabahnya dengan biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakan sendiri 

seperti biaya materai, akte notaris dan bidang studi kelayakan.  

2.1.3.2 Kelemahan Bank Syariah 

1. Bank syariah pada awalnya mendapat dukungan besar dari umat Islam 

sehingga mengalami kelebihan likuiditas yang besar. Hal ini disebabkan juga 

oleh keterbatasan bank syariah dalam operasi karena setiap produk yang 

ditawarkan harus melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

sehingga kelebihan likuiditas tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk 

meraih keuntungan.  Akibatnya imbalan bagi hasil yang diberikan kepada 

penyimpanan dana pada awal beroperasinya relatif kecil dari tingkat suku 

bunga bank konvensional. 

2. Apabila bank syariah mengalami missmatched dalam pengelolaan 

likuiditasnya, bank tidak dapat meminjam dana dari bank konvensional atau 

menggunakan pasar uang karena posisinya yang berbeda dengan bank lain 

yang menerapkan bunga. 



3. Bank syariah terlalu berprasangka baik kepada nasabah dan berasumsi bahwa 

semua orang yang terlihat adalah jujur.  Berdasarkan hal itu, bank ini sangat 

rawan terhadap mereka yang beritikad buruk sehingga diperlukan usaha 

tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank 

syari ah . 

4. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit terutama dalam 

menghitung keuntungan nasbah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya di bank 

tidak tetap.  Hal ini memungkinkan salah hitung yang cukup besar sehingga 

diperlukan  kecermatan yang tinggi. 

5. Kekeliruan menilai proyek yang akan dibiayai sangat mungkin akan membawa 

akibat yang lebih besar  daripada yang dihadapi bank konvensional.  Bank 

syariah oleh karena itu memerlukan tenaga profesional yang lebih baik 

kualitasnya dari bank konvensional.   

2.2 Pembiayaan Bermasalah 

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pengertian dasar kredit bermasalah menurut Sutojo (2008), suatu kasus 

dimana nasabah mengingkari janjinya membayar marjin dan atau pokok kredit 

yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama 

sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot. Dalam kasus 

kredit bermasalah, ada kemungkinan bank terpaksa melakukan tindakan hukum, 

atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang 

diperkirakan (pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir. Oleh karena itu bank 

yang bersangkutan harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan 

usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus itu. 

Sedangkan menurut Rivai (2006), bahwa ada beberapa pengertian kredit 

bermasalah, yaitu: 

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi 

target yang diinginkan oleh pihak bank. 



2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari 

bagi bank dalam arti luas. 

3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, 

baik dalam pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran 

marjin, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi 

beban nasabah yang bersangkutan. 

4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama 

apabila sumber-sumber pembayaranya kembali yang diharapkan 

diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga 

belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank. 

5. Kredit dimana terjadi cacat janji dalam pembayaran kembali sesuai 

perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian 

diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya 

risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas. 

6. Kredit digolongkan menjadi kredit dalam perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi 

menunggak.  

Menurut SK BI No. 5/7/PBI/2003, pada dasarnya pembiayaan/kredit 

bermasalah merupakan kredit/pembiayaan yang pembayaran angsuran pokoknya 

secara tepat waktu sangat diragukan. Secara luas non performing loan 

(pembiayaan bermasalah) didefinisikan sebagai suatu kredit/pembiayaan dimana 

pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban 

minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit/pembiayaan yang sulit untuk 

memperoleh pelunasan/bahkan tidak dapat ditagih. Dengan demikian, jelas bahwa 

non performing loan (pembiayaan bermasalah) mencakup keseluruhan kualitas 

kredit/pembiayaan yang digolongkan yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Dapat disimpulkan dari beberapa sumber, bahwa pengertian pembiayaan 

bermasalah adalah kredit yang kemungkinannya menimbulkan risiko seperti: 



pembiayaan yang pembayarannya terancam terlambat, cacat dalam kesepakatan, 

atau bahkan tidak dapat tertagih. Adapun pembiayaan bermasalah dapat 

digolongkan menjadi: dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan 

macet.  

2.2.2 Pembiayaan Macet 

Menurut Rivai dan Arifin (2010), pembiayaan bank menurut kualitasnya 

pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap 

kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi 

pembiayaannya kepada bank. Jadi, kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima 

kelompok, yaitu: pembiayaan lancar (pass), perhatian khusus (special mention), 

kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), macet (loss). 

Kredit macet (pembiayaan macet) menurut Rivai dan Arifin (2010), yaitu 

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampui 270 hari. 

2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 

3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

pada nilai wajar. 

Menurut Muhammad (2005), pembiayaan digolongkan macet apabila: 

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau 

2. Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan 

sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan/usaha 

penyelamatan, atau 

3. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada 

pengadilan negeri atau telah diajukan penggantian rugi kepada 

perusahaan asuransi atau badan arbitrase syariah. 



Menurut Antonio (2005), risiko kredit muncul jika bank tidak bisa 

memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang 

diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. 

Mengenai pembiayaan macet dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang 

pembayaranannya sudah tidak dapat ditagih kembali setelah dalam jangka waktu 

21 bulan sejak digolongkan diragukan. Pembiayaan macet ini sudah tidak 

digolongkan dalam kriteria pembiayaan lancar, kurang lancar dan diragukan  

2.2.3 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 

Perlu diketahui bahwa anggapan pembiayaan bermasalah selalu 

dikarenakan kesalahan nasabah, merupakan hal yang tidak selalu benar. Adapun 

beberapa hal yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Error Omission (EO) 

Timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur 

kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

2. Error Commusion (EC) 

Timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan 

atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak 

jelas. 

Menurut Rivai (2006), kredit bermasalah memiliki beberapa penyebab 

antar lain:  

Karena Kesalahan Bank 

1. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah. 

2. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan 

penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali. 

3. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya 

dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan. 



4. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah. 

5. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat. 

6. Terlalu agresif. 

7. Pemberian kelonggaran terlalu banyak. 

8. Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau account officer. 

9. Pejabat kredit atau account officer mudah dipengaruhi, diintimidasi 

atau dipaksa oleh calon nasabah. 

10. Keyakinan yang berlebihan 

11. Kurang mengadakan review, minta laporan dan menganalisis laporan 

keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya. 

12. Kurang mengadakan on the spot pada lokasi perusahaan nasabah. 

13. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah. 

14. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari. 

15. Campur tangan yang berlebihan dari pemilik. 

16. Pengikatan jaminan kurang sempurna. 

17. Ada kepentingan pribadi pejabat bank. 

18. Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan. 

19. Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat. 

20. Sikap memudahkan dari pejabat bank atau account officer. 

Karena Kesalahan Nasabah 

1. Nasabah tidak kompeten. 

2. Nasabah tidak atau kurang pengalaman dalam mengelola perusahaan. 

3. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya sehingga salah 

urus. 

4. Nasabah tidak jujur. 

5. Nasabah serakah. 

6. Nasabah sakit, kecelakaan, kematian, dan perceraian. 

Faktor Eksternal 

1. Kondisi perekonomian. 

2. Perubahan-perubahan peraturan pemerintah. 

3. Bencana alam. 



Menurut Antonio (2005), penyebab utama terjadinya kredit adalah terlalu 

mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu di 

tuntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit 

kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang 

dibiayainya. 

Non performing loan/ financing pada dasarnya disebabkan oleh faktor 

intern dan ekstern.  Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya 

berbagai kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan 

usaha bank/atau lembaga keuangan.  

2.2.4 Gejala Timbulnya Pembiayaan Bermasalah 

Jika bank tidak mau rugi karena pembiayaan yang diberikan menjadi 

bermasalah, bank harus  dapat mengidentifikasi gejala-gejala dininya sehingga 

dapat segera mengambil langkah penanganan sebelum masalahnya semakin parah. 

Pada umumnya pembiayaan berkembang menjadi bermasalah melalui 

tahapan-tahapan yang ada gejala-gejalanya. Bank dapat mendeteksi adanya gejala-

gejala dini dengan selalu memeriksa portofolio pembiayaannya yang dipusatkan 

pada faktor-faktor kunci, yang merupakan indikator-indikator penurunan kualitas 

pembiayaan. Adapun gejala dini tersebut menurut Rivai (2006) dapat dideteksi 

dari keadaan-keadaan sebagai berikut: 

1. Adanya tunggakan. 

2. Mengajukan perpanjangan. 

3. Kondisi keuangan menurun. 

4. Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu diaudit akuntan 

menjadi tidak. 

5. Saldo rata-rata giro menurun dan sering overdraft. 

6. Hubungan dengan bank semakin renggang, menghindari setiap kali 

dihubungi. 

7. Penurunan nilai/hilangnya jaminan. 

8. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan rencana. 

9. Kehilangan langganan utama. 



10. Informasi negatif. 

11. Konflik intern. 

12. Masalah keluarga. 

13. Menurunnya kesehatan nasabah, meninggal. 

14. Bencana alam, Perubahan peraturan. 

15. Keterlibatan usaha lain secara diam-diam. 

16. Enggan dikunjungi tempat usahanya. 

17. Memberikan laporan tidak benar. 

Menurut Rivai (2006), sumber-sumber informasi dan cara mendeteksi hal-

hal tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Manajemen: di deteksi dari pertemuan dengan nasabah secara periodik. 

2. Keuangan: dideteksi dengan menganalisis laporan keuangan nasabah 

secara kontinu bandingkan dengan laporan-laporan sebelumnya, cross 

check dengan informasi dari kreditor-kreditor dan sumber lain, periksa 

catatan nasabah. 

3. Operasi: dideteksi dari kunjungan on the spot dengan mengevaluasi 

peralatan dan persediaan, sikap/kemampuan karyawan, kelengkapan 

fasilitas. 

4. Hubungan dengan bank: dideteksi dengan mengadakan loan review, 

yaitu selalu melihat kembali file kredit. 

5. Jaminan: dideteksi dari file dan kunjungan on the spot. 

Mutu pembiayaan tidak dapat berantakan begitu saja tanpa memberi tanda-

tanda sebelumnya. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah juga tidak muncul 

secara mendadak. Pada sebagian besar kejadian, berbagai macam gejala 

penurunan mutu pembiayaan secara bertahap telah bermunculan jauh sebelum 

kasus pembiayaan bermasalah itu sendiri muncul ke permukaan. Para banker yang 

secara cermat memonitor perkembangan mutu pembiayaan mereka dapat 

mendeteksi gejala-gejala tersebut. 

Mengenai gejala timbulnya pembiayaan bermasalah menurut Sutojo 

(2008), banyak sekali jenis gejala bakal timbulnya kredit bermasalah, namun 

gejala umum yang sering kali muncul adalah: 



1. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit. 

2. Penurunan kondisi keuangan debitur. 

3. Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar. 

4. Menurunnya sikap kooperatif debitur. 

5. Penurunan nilai jaminan yang disediakan. 

6. Tingginya frekuensi penggantian tenaga inti, dan 

7. Timbulnya problem keluarga atau pribadi debitur yang serius.  

2.2.5 Dampak Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak 

yang tidak menguntungkan baik bagi pemberi pembiayaan, dunia perbankan pada 

umumnya, maupun terhadap kehidupan ekonomi/moneter negara. 

Menurut Sutojo (2008), dampak terhadap kelancaran operasai bank 

pemberi kredit yaitu mempengaruhi tingkat profitabilitas usaha bank yang 

bersangkutan. Sebab untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral 

mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan kredit bermasalah. 

Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki 

bank, akan semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk 

mengadakan dana cadangan itu. Selain itu nilai kesehatan operasi mereka di 

masyarakat dan di dunia perbankan pada khususnya akan ikut menurun juga dan 

akan mengurangi jumlah modal sendiri yang berimbas pada capital adequency 

ratio (CAR). 

Sedangkan dampak terhadap perbankan yaitu, apabila penurunan mutu 

kredit dan profitabilitas bank yang bersangkutan demikian parahnya sehingga 

mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitas mereka, maka kepercayaan 

penitip dana pada bank tersebut akan merosot. Secara serentak para penitip dana 

akan menarik dana mereka dari bank, dengan akibat likuiditas keuangan bank 

yang bersangkutan menjadi lebih parah lagi, sehingga kesehatan mereka merosot 

ke tingkat bank bermasalah. 

Adapun dampak terhadap kehidupan ekonomi/moneter Negara disebutkan 

pula oleh Sutojo (2008), yaitu tidak lancarnya perputaran uang. Dengan demikian, 



perputaran dana bank berhenti dan seluruh dampak yang dapat ditimbulkan oleh 

penyaluran kredit dapat terjadi. Dengan terhentinya perputaran dana tersebut, 

peranan bank sebagai lembaga perantara (intermediary) antar para pemilik dana 

surplus yang menitipkan dananya pada bank dengan mereka yang membutuhkan 

dana juga tidak dapat berfungsi secara penuh. 

Hilangnya kesempatan bank membiayai operasi debitur lain, karena 

berhentinya perputaran dana yang mereka pinjamkan, akan memperkecil 

kesempatan para pengusaha untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi 

yang ada. Dengan demikian, dampak positif dari perluasan usaha bisnis atau 

investasi proyek baru, termasuk penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan 

penerimaan devisa, subsidi impor dan sebagainya, juga tidak akan muncul. Hal itu 

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. 

Sedangkan menurut Antonio (2005), gejala yang dapat timbul dari risiko 

ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilandasi krisisi atau resesi. 

Turunnya penjualan mengurangi penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Hal 

ini semakin diperberat oleh meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan 

mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai 

karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikan. 

Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia 

mempunyai kredit macet yang cukup besar.  

Dari teori-teori dampak pembiayaan bermasalah, dampak tersebut juga 

pada dasarnya akan berdampak pada reputasi atau nama baik sebuah bank. Karena 

reputasi sebuah bank juga sering dikaitkan dengan tingkat atau besarnya jumlah 

pembiayaan yang sedanga bermasalah. Hal ini, secara tidak langsung akan 

mempengaruhi kepercayaan masyarakat umum ataupun kalangan perbankan 

sendiri terhadap bank tersebut, yang juga mempengaruhi aktivitas usahanya secara 

keseluruhan.  

2.2.6 Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 



Menurut Rivai (2006), penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan  

dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam 

usahanya dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian 

bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar atau 

dengan kata lain, kualitas nasabah meningkat, serta usaha-usaha lainnya yang 

ditujukan untuk memperoleh kualitas usaha nasabah. 

Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, menurut Sutojo (2008), 

bank dapat melakukan berbagai macam upaya. Adapun upaya-upaya umum yang 

dilakukan bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah adalah: 

1. Penjadwalan kembali pelunasan kredit (rescheduling) 

Dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit, bank memberi 

kelonggaran debitur membayar utangnya yang telah jatuh tempo, dengan 

jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Apabila pelunasan kredit 

dilakukan dengan cara mengangsur, dapat juga bank menyusun jadwal 

baru angsuran kredit yang dapat meringankan kewajiban debitur untuk 

melaksanakannya. Jumlah pembayaran kembali setiap angsuran dapat 

disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan (cash ending 

balance) debitur tiap akhir bulan atau kuartal. Dengan demikian, 

diharapkan nasabah mampu melunasi pembiayaan yang tertunggak tanpa 

harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis perusahaan mereka. 

2. Penataan kembali persyaratan kredit (reconditioning) 

Tujuan utama penataan kembali persyaratan kredit adalah memperkuat 

posisi tawar-menawar bank dengan debitur. Dalam rangka penataan 

kembali persyaratan kredit itu, isi perjanjian kredit ditinjau kembali 

bilamana ditambah atau dikurangi. Apabila kredit diberikan tanpa jaminan, 

dengan munculnya kredit bermasalah, bank wajib meminta debitur 

menyediakan jaminan yang jenis dan nilai jualnya dapat diterima bank. 

Jaminan tersebut pengadaannya tidak harus dari perusahaan debitur yang 

bermasalah, melainkan dapat saja diberikan oleh pihak ketiga, misalnya 

para pemegang saham, anak perusahaan atau perusahaan induk. 



Dalam penataan kembali persyaratan pembiayaan, bank wajib meneliti 

kembali semua ketentuan yang tercantum dalm perjanjian pembiayaan 

lama. Apabila kemudian ditemukan hal-hal tertentu dalam ketentuan 

khusus yang perlu diperbaiki guna memperkuat posisi tawar-menawar 

bank, hendaknya diusahakan agar nasabah menyetujui perbaikan ketentuan 

khusus tersebut.   

3. Reorganisasi dan rekapitulasi (reorganization and recapitalization) 

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan 

reorganisasi bisnis debitur, kadang-kadang bank dapat membantu debitur 

memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan mereka. Dengan demikian 

diharapkan sedikit demi sedikit debitur mampu melunasi kredit yang 

tertunggak. 

Tujuan utama reorganisasi bisnis adalah menurunkan beban biaya tetap 

dan meningkatkan efisiensi kegiatan operasi perusahaan. Besar kecilnya 

skala perusahaan dan tingkat masalah yang dihadapi, maka perlu 

dilakukan penataan kembali dapat berupa: 

1. Pengawasan ketat atas pengeluaran operasional guna mencegah 

pemborosan. 

2. Menekan jumlah biaya tetap. 

3. Menghapus atau mengurangi jenis usaha yang kurang menguntungkan. 

4. Konsolidasi bagian dan atau seksi perusahaan yang ada. 

5. Mengurangi jumlah dan jenis fasilitas produksi yang tidak efisien. 

6. Memperbaiki manajemen persediaan, antara lain dengan jalan lebih 

selektif dalam pemberian kredit penjualan pelanggan dan 

meningkatkan kegiatan penagihan saldo piutang dagang. (Sutojo, 

2008) 

Menurut Sutojo (2008), rekapitulasi atau upaya penyehatan struktur 

pendanaan perusahaan (corporate financial restructuring) bertujuan meringankan 



beban biaya keuangan dan cicilan utang debitur. Bentuk upaya penyelamatan 

melalui penyehatan struktur pendanaan, antara lain adalah: 

1. Penerbitan saham biasa atau saham preferen baru 

Saham baru tersebut kemudian ditawarkan kepada para pemegang 

saham lama dan investor baru. Selanjutnya, hasil penjualan saham 

dipergunakan untuk melunasi sebagian dari saldo kredit yang tertunggak 

dan menambah modal kerja perusahaan.  

2. Mengkonversi saldo kredit tertunggak menjadi penyertaan modal 

Dengan mengkonversi saldo kredit yang tertunggak menjadi modal 

saham, bank akan menjadi pemegang saham perusahaan debitur. Konversi 

saldo kredit tertunggak menjadi modal saham dapat dilakukan baik secara 

keseluruhan atau hanya sebagian dari jumlah kredit tertunggak. Manfaat 

konversi kredit yang segera dirasakan debitur adalah berkurangnya 

angsuran kredit. Dengan demikian, jumlah kas keluar untuk tiap masa 

tertentu dapat diperkecil.  

2.3 Modal Bank 

2.3.1 Modal Menurut Jenis Bank 

Menurut SK direksi Bank Indonesia No. 26/20/Kep/Dit tanggal 29 Mei 

1993 mengenai ketentuan modal bank, dibedakan antara modal bank yang 

didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dengan modal bank asing yang 

beroperasi di Indonesia. 

1. Modal/ekuitas bank atau equity capital bagi bank yang didirikan dan berkantor 

pusat di Indonesia, adalah dana yang berasal dari pemilik (pemegang saham) 

bank. Komponen modal terdiri dari: 

1) Modal inti (primary capital) yang terdiri dari: 

a. Modal disetor, yaitu dana yang benar-benar telah disetor ke dalam 

bank untuk modal usaha. Modal disetor merupakan selisih antara 

modal dasar dengan modal yang belum disetor. 



b. Cadangan-cadangan, rekening cadangan merupakan bagian dari 

laba/keuntungan bank yang disisihkan untuk memperkuat modal 

membiayai kegiatan-kegiatan tertentu atau untuk menutupi kebutuhan 

bank yang bersifat khusus, seperti untuk pembiayaan 

pembangunan/pembelian gedung kantor dan harta tetap lainnya. 

c. Sisa laba tahun-tahun yang lalu, yaitu sisa laba tahun atau tahun-tahun 

yang lalu karena alasan-alasan tertentu, yang belum dibagikan atau 

dibebankan ke rekening lain, seperti rekening cadangan. Rekening ini 

hanya sebagian (50%) diperhitungkan sebagai modal inti. 

d. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh bank dalam kegiatan 

usahanya pada tahun buku berjalan. Rekening ini juga hanya 50% 

diperhitungkan sesuai modal inti. 

e. Agio saham, adalah selisih lebih antara harga jual saham dengan harga 

nominalnya. 

f. Laba ditahan atau (retained earning) juga merupakan bagian dari 

modal inti. 

g. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan bank yang bersangkutan, 

yaitu yang laporan keuangannya dikonsolidasi (digabungkan) dengan 

laporan keuangan bank yang bersangkutan. 

2) Modal pelengkap (secondary capital) yang terdiri dari: 

a. Cadangan revaluasi aset tetap, apabila harta tetap bank yang 

bersangkutan direvaluasi (dinilai kembali) melalui perusahaan 

appraisal resmi, maka selisih nilai (lebih besar) appraisal setelah 

dipotong pajak merupakan bagian dari modal pelengkap. 

b. Cadangan penghapusan aset produktif (aset yang diklasifikasikan), 

bank diwajibkan untuk membuat cadanfan dalam jumlah tertentu bagi 

asetnya terutama lazim dikenakan pada kredit/pinjaman yang diberikan 

yang statusnya bermasalah seperti kredit-kredit macet, diragukan, 

kurang lancar, dan dalam perhatian khusus. Cadangan tersebut 

merupakan sniking fund yang memperkuat modal. Jumlah maksimum 

cadangan penghapusan aset produktif yang diizinkan untuk 



diperhitungkan sebagai modal pelengkap maksimal 1,25% dari aset 

tertimbang menurut risiko (ATMR). 

c. Modal kuasi (hybrid capital), atau disebut debt/equity, capital 

instrument, ialah modal yang didukung oleh instrument atau warkat 

yang memiliki ciri-ciri sifat modal: tidak dijamin oleh bank yang 

bersangkutan, dipersamakan dengan modal (subordinated) dan telah 

dibayar penuh, tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik 

tanpa persetujuan Bank Indonesia. 

d. Pinjaman subordinasi, adalah pinjaman yang memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: adanya perjanjian tertulis antar bank dengan pemberi 

pinjaman, mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, 

tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah diterima secara 

penuh, minimal berjangka waktu 5 tahun. Jumlah pinjaman 

subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa 

jangka waktu 5 tahun terakhir adalah jumlah pinjaman subordinasi 

dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis 

lurus/prorate. Maksimum pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan 

komponen modal pelengkap tersebut hanya dapat diperhitungkan 

sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. 

2. Modal Kantor bank asing adalah dana bersih kantor pusat dan kantor 

cabangnya di luar Indonesia (net head office funds). Dana bersih tersebut 

merupakan selisih antara saldo penanaman kantor pusat dan atau kantor 

cabangnya di luar Indonesia pada kantor cabangnya di Indonesia (passiva), 

dengan saldo penanaman kantor-kantor cabangnya di Indonesia pada kantor 

pusat dan atau kantor cabangnya diluar Indonesia (aset). 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia no.21/17/BPPP tertanggal 25 Maret 

1988, komponen modal bank terdiri dari:  Modal  Disetor, Cadangan Modal,  

Cadangan  Umum, Cadangan  Tujuan, Cadangan Revaluasi Aset Tetap dan 

Cadangan Piutang Ragu-ragu yang dibentuk sesuai  dengan ketentuan  yang  

berlaku, Laba yang  ditahan  (Retained Earning), Sisa Laba Tahun-tahun Lalu 



yang belum dibagikan,  Sisa Laba Tahun Berjalan, Saldo Rugi dan Pinjaman 

Subordinasi.   

2.3.2 Dasar Perhitungan Penyediaan Modal Minimum Bank 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/Kep/Dir 

tanggal 28 Februari 1992, bahwa guna memenuhi ketentuan tentang capital 

adequacy ratio (CAR) yang ditetapkan oleh Bank for International Settlement, 

maka Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban 

penyediaan modal minimum bank. 

Sedangkan menurut Sinungan (2000), kewajiban penyediaan modal 

minimum bank diukur dari persentase tertentu terhadap aset tertimbang menurut 

risiko. Sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Bank for International 

Settlement terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan menyediakan modal 

minimum sebesar 8% (delapan perseratus).  

Menurut Hasibuan (2006), bahwa kewajiban penyediaan modal minimum 

atau CAR (capital adequency ratio) atau BIS (Bank for International Settlement) 

sebesar 8%. Kewajiban penyediaan modal minimum adalah kebutuhan modal 

minimum bank dihitung berdasarkan aset tertimbang menurut risiko (ATMR).  

2.3.3 Rasio Kecukupan Modal 

Menurut Muhammad (2005), rasio kecukupan modal adalah gambaran 

mengenai kemampuan bank syariah dalam memenuhi kecukupan modalnya. Rasio 

kecukupan modal adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus 

dimiliki oleh bank. 

Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kecukupan 

modal bank antar lain sebagai berikut: 

1. Tingkat kualitas aset. Misalnya suatu bank yang banyak memiliki debitur 

bermasalah (non performing loan) dan aset tidak produktif (non earning 

assets), dapat dipastikan bank tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatannya 



dengan lancar, dan mengikis dana modal bank untuk menutupi kerugian-

kerugian yang dideritanya. 

2. Struktur dana yang dihimpun. Apabila struktur dana yang dihimpun oleh bank 

didominasi oleh deposito yang berjangka serta dana-dana mahal lainnya maka 

cost of fund bank yang bersangkutan akan tinggi. Hal tersebut berdampak pada 

daya saing bank yang cenderung lemah, sehingga sullit untuk mendapat 

keuntungan yang memadai, kemudian pada gilirannya juga akan membebani 

modal atau sekurang-kurangnya modal sulit bertambah sehingga tidak 

memungkinkan bank tersebut untuk mengadakan ekspansi usaha. 

3. Efisiensi dalam system and operating procedure. Sistem dan prosedur operasi 

yang efisien akan mendorong bank untuk meraih keuntungan/laba yang tinggi. 

Laba yang tinggi akan memperkuat modal bank bersangkutan. 

4. Tingkat kualitas manajemen. Manajemen yang kurang baik akan membawa 

bank ke arah kerugian. Bank yang rugi akan menggerogoti modalnya. Modal 

yang terus menerus tergerogoti akan semakin berkurang, dan lama kelamaan 

akan habis bahkan menjadi minus yang akhirnya bank harus dilikuidasi. 

5. Tingkat likuidasi yang terpelihara. Manakala bank selalu menggunakan 

dananya untuk keperluan pemberian kredit sehingga dana masyarakat (dana 

pihak ketiga), habis tersalurkan kepada earning asset atau non earning asset, 

maka likuiditas (primary reserve) harus disediakan dari modal bank. Dengan 

demikian modal bank menjadi berkurang. 

6. Sikap para pemegang saham. Sikap para pemegang saham yang selalu 

membagi habis laba yang bersangkutan (deviden), maka modal bank tersebut 

tidak akan bertambah, sehingga sulit untuk melakukan pengembangan usaha.  

2.3.4 Penilaian tingkat kesehatan Bank 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 

April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum mencakup 

penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri atas:  

1. Permodalan (Capital) 



Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain 

dilakukan komponen sebagai berikut (Dendawijaya, 2005): 

1) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)  

melalui penilaian terhadap ketentuan yang berlaku.  

Pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum tersebut sebesar 8% 

diberi predikat sehat dengan nilai kredit 81 didapat dari (80 + 1). Setiap 

kenaikan 0,1% dari KPMM 8% nilai kredit ditambah 1 maksimal 100. 

Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,99% diberi predikat 

kurang sehat dengan nilai kredit 65. Setiap penurunan 0,1% dari 

pemenuhan KPMM 7,99% nilai kredit dikurangi 1 minimum 0. 

2) Komposisi permodalan. 

3) Trend ke depan/proyeksi KPMM. 

4) Aset produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank.  

5) Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang 

berasal dari keuntungan (laba ditahan). 

6) Rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha. 

7) Akses kepada sumber permodalan. 

8) Kinerja permodalan Bank keuangan pemegang saham untuk 

meningkatkan. 

Rasio dan nilai kredit poin permodalan dapat dilihat  pada tabel 2.3 

sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Rasio dan nilai kredit poin permodalan  

Rasio Nilai kredit poin 

Sehat 8.00 

 

10.00 20.25 

 

25.00 

Kurang sehat 6.50 - < 8.00 12.75 

 

16.25 

Tidak sehat 0.00 - < 6.50 0.00- < 12.75 

Sumber: www.google.com 

2. Kualitas Aset (Asset Quality) 

http://www.google.com


Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara 

lain dilakukan kompensasi sebagai berikut (Dendawijaya, 2005): 

Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan dibandingkan dengan total Aktiva 

Produktif (APYD: AP). Untuk rasio 15,5% atau lebih, nilai kredit 0 dan untuk 

setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5% nilai kredit ditambah 1 dengan 

maksimum 100. Rumusnya : 

      Nilai persentase = 

 

Tabel 2.4  

Rasio APYD terhadap AP  

Rasio Nilai kredit poin 

Sehat 0,50 

 

3,35 20,25 

 

25,00 

Cukup sehat >3,35 

 

5.60 16,50 - <20,25 

Kurang sehat >5,60 

 

7.80 12,75 - <16,50 

Tidak sehat >7,80 -  0,00 - <12,75 

Sumber: www.google.com 

3. Manajemen (Management) 

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut (Dendawijaya, 2005): 

1. Manajemen umum. 

2. Penerapan sistem manajemen risiko. 

3. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada 

Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. 

Penilaian majemen terdiri mencakup 2 komponen, yaitu: 

1) Manjemen umum, yang terdiri dari: 

1. Strategi/sasaran. 

2. Struktur. 

3. Sistem. 

4. Sumber daya manusia. 

5. Kepemimpinan. 

http://www.google.com


6. Budaya. 

2) Manjemen Risiko, yang dinilai dalam manajemen risiko terdiri dari: 

1. Risiko likuiditas. 

2. Risiko pasar. 

3. Risiko kredit. 

4. Risiko operasional. 

5. Risiko hukum. 

6. Risiko pemilik dan pengurus. 

4. Rentabilitas (Earnings) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara 

lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai 

berikut (Dendawijaya, 2005): 

1. Return on assets (ROA). 

2. Return on equity (ROE). 

3. Net interest margin (NIM). 

4. Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO). 

5. Perkembangan laba operasional. 

6. Komposisi portfolio aset produktif dan diversifikasi pendapatan. 

7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. 

8. Prospek laba operasional. 

5. Likuiditas (Liquidity) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain 

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut 

(Dendawijaya, 2005): 

1. Aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang 

dari 1 bulan. 

2. 1-month maturity mismatch ratio. 

3. Loan to Deposit Ratio (LDR). 

4. Proyeksi cash flow 3 bulan mendatang. 

5. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti. 



6. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities 

management/ALMA). 

7. Kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar 

modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya. 

8. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK). 

6. Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap 

risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-

komponen sebagai berikut (Dendawijaya, 2005): 

1. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk menutup fluktuasi suku bunga 

dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse 

movement) suku bunga. 

2. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk menutup fluktuasi nilai tukar 

dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse 

movement) nilai tukar. 

3. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.  

2.3.5 Pengembalian ekuitas 

Tingkat pengembalian merupakan total keuntungan atau kerugian yang 

dialami pemilik modal (investor) dalam suatu periode tertentu yang dihitung 

dengan membagi perubahan nilai aset ditambah pengeluaran kas dalam periode 

tersebut dengan nilai awal periode. Menurut Gill (2006), rasio yang rendah 

menunjukan para pemilik/investor sebenarnya bisa menghasilkan lebih banyak 

keuntungan jika melakukan investasi di tempat lain. Namun demikian, rasio ini 

harus dipertimbangkan dalam sudut pandang apa yang terjadi selama siklus usaha 

yang sedang berlangsung seperti perluasan usaha, hutang atau perubahan 

ekonomi.  

Menurut Kuncoro (2002), pemakaian model ROE (return on Equity) 

adalah untuk menganalisis tingkat profitabilitas bank. Pengembalian Ekuitas 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak 

dengan modal sendiri. Rasio ini juga menunjukkan efisiensi penggunaan modal 



sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan 

semakin kuat, demikian pula sebaliknya.  

Rumus:  

PE = 

 

× 100% 

Hasil Pengembalian Ekuitas/ROE dengan pendekatan Du Pont Sama dengan ROI 

untuk mencari hasil penembalian ekuitas. Selain dengan cara yang sudah 

dikemukakan di atas, juga dapat pula digunakan pendekatan Du Pont.  

Rumus:  

ROE = marjin laba bersih x perputaran total aset x pengganda ekuitas   

2.4 Analisis Pembiayaan 

2.4.1 Pengertian Analisis Pembiayaan 

Menurut Rivai (2006), analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisis 

kreditnya, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak, marketable (hasil usaha 

dapat dipasarkan), dan profitable (menguntungkan), serta kreditnya dapat dilunasi 

tepat waktu. 

Kualitas data yang digunakan unuk menganalisis harus dijamin akurat, 

mutakhir dan dapat dipercaya. Untuk itu, account officer perlu melakukan 

penyelidikan (investigasi) atau penelitian ke lokasi atau pemeriksaan setempat 

atau dapat pula menggunakan bantuan konsultan yang ahli pada bidangnya 

sehingga akan memperoleh kesimpulan yang tepat dan mendalam. 

Rivai (2006) juga mengatakan bahwa, penilaian setiap pemohonan kredit 

sangat tergantung pada faktor-faktor seperti jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan 

penggunaan kredit, jumlah kredit. Prinsip dasar dalam menganalisis kredit yang 

lazim dikenal adalah prinsip 6C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, 

Condition of Economic, dan Contrains. 6C credit analysis ini dilakukan dengan 

meneliti aspek-aspek yang terdapat dalam kegiatan usaha nasabah seperti aspek 

manajemen, marketing, teknis, dan keuangan.   



2.4.2 Tujuan Analisis Pembiayaan 

Tujuan utama analisis permohonan kredit menurut Rivai (2006) adalah 

untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan 

kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran 

pokok pinjaman maupun marjinnya, sesuai kesepakatan dengan bank. Dalam 

pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank menghadapi risiko, yaitu tidak 

kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Oleh karena itu, keadaan dan 

perkembangan nasabah harus diikuti secara terus menerus mulai saat pembiayaan 

diberikan sampai pembiayaan lunas. 

Sedangkan menurut Sutojo (2008), analisis kredit adalah menilai mutu 

permintaan baru yang diajukan oleh calon debitur, atau permintaan tambahan 

kredit yang diajukan oleh debitur lama. Dengan demikian, apabila nanti 

meluluskan permintan kredit, risiko kredit yang diberikan itu berkembang menjadi 

kredit bermasalah dapat diperkecil.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian kredit nasabah, 

menurut Rivai (2006), terlebih dahulu harus terpenuhi prinsip 6C, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Character, adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan 

pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap 

karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan 

nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan 

perjanjian yang telah ditetapkan. 

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah 

tersebut, dapat ditempuh melalui cara antara lain: 

1) meneliti riwayat hidup calon nasabah. 

2) meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya. 

3) meminta bank to bank information. 

4) mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah 

berada. 

5) mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi. 

6) mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya 



Dalam wawancara dengan calon nasabah, ketika menilai karakter seseorang 

perlu diperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai yang 

perlu diamati adalah: 

1) social value. 

2) theoritical value. 

3) esthetical value. 

4) economical value. 

5) religious value. 

6) political value 

2. Capital, adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. 

Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi 

kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan lembaga 

pemberian kredit akan merasa lebih yakin dalam memberikan kreditnya. 

Kemampuan modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat agar tidak 

mudah mendapat goncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku 

bunga, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya 

modal sendiri merupakan hal yang penting mengingat kredit hanya sebagai 

tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang 

diperlukan. 

3. Capacity, adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan 

usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini 

adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah 

mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (ability to pay) 

secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. 

4. Collateral, adalah jaminan/barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai 

agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai 

oleh lembaga pembiayaan untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban 

finansial nasabah kepada lembaga pembiayaan. Penilaian terhadap jaminan ini 

meliputi jenis, lokasi, bukti pemilikan, dan status hukumnya. 

5. Condition of Economic, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, 

budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang 



kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Untuk 

mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan suatu penelitian 

mengenai hal-hal antara lain: 

1) Keadaan konjungtor. 

2) Peraturan-peraturan pemerintah. 

3) Situasi, politik, dan perekonomian dunia. 

4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran. 

6. Constraint, adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu 

bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu 

usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran 

batu bata.  

2.4.3 Pembiayaan Nasabah dengan Prinsip Syariah 

Menurut Rivai dan Arivin (2010), klasifikasi pembiayaan menurut 

golongan nasabah didasarkan pada segi subjek hukum pihak yang menerima 

pembiayaan, yang terbagi atas pembiayaan kepada penduduk Indonesia dan 

kepada bukan penduduk Indonesia. Pembiayaan yang diberikan kepada penduduk 

Indonesia ialah pembiayaan kepada perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, 

perusahaan yang berdomisili di Indonesia termasuk perwakilan-perwakilannya di 

luar negeri dan perwakilan-perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri 

beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik. 

Pemberian kredit pada bank konvensional dalam meminjamkan uang 

kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan 

provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut. 

Menurut Rivai (2006), prinsip syariah meniadakan transaksi semacam ini 

dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dimana bank tidak meminjamkan 

sejumlah uang pada nasabah, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah. Dalam 

hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan 

membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya adalah bank menjual barang yang 

dibutuhkan pada nasabah, atau dapat pula dengan cara bank mengikutsertakan 

modal dalam usaha nasabah. 



Fasilitas pembiayaan yang disediakan bank syariah dari segi bagi hasil 

(profit sharing) yaitu mudharabah dan musyarakah. Dimana pembiayaan pada 

Mudharabah yaitu bank syariah sebagai shahibul maal dapat menyediakan seratus 

persen modal yang dibutuhkan (yang tidak dapat terjadi pada bank konvensional), 

sedangkan nasabah sebagai pengelola dan keuntungan dibagi menurut 

kesepakatan yang telah ditentukan. Sedangkan musyarakah dimana antar kedua 

belah pihak, yaitu bank dan nasabah saling memberikan kontribusi dana/modal 

yang dibutuhkan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Fasilitas pembiayaan lainnya yang umum diberikan oleh bank syariah 

yaitu pembiayaan dalam bentuk jual beli yang biasa disebut dengan pembiayaan 

murhabaha. Pembiayaan murhabaha ini dimana bank menanggung dana untuk 

keperluan nasabah untuk membeli sesuatu barang. Dengan kesepakatan 

pembayaran pada pembiayaan murhabaha ini, yaitu jual beli harga barang dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. 

Menurut Hasibuan (2006), bahwa prinsip-prinsip syariah itu 

dimanifestasikan dalam kegiatan menyalurkan dananya melalui: 

1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murhabaha, istishna, ijarah, salam,dan 

jual beli lainnya. 

2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan murhabaha, musyarakah, dan bagi hasil 

lainnya. 

3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, dan qard.  

2.5 Analisi Rasio Solvabilitas 

Menurut Dendawijaya (2005), analisis rasio solvabilitas adalah analisis 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Selain itu rasio ini digunakan untuk 

mengetahui perbandingan antara volume (jumlah) dana yang diperoleh dari 

berbagai utang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain di 



luar modal bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai 

jenis aset yang dimiliki bank. 

Menurut Khadafi (2007) analisis bank secara teknik disebut juga analysis 

of bank capital. Untuk menghitung apakah jumlah modal yang ada pada suatu 

bank telah mencukupi atau belum, dapat dilakukan dengan cara perhitungan 

capital ratio yang terdiri dari beberapa rumus sebagai berikut: 

1. Primary ratio 

Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana penurunan yang 

terjadi dalam total aset yang masih dapat ditutup oleh equity capital yang tersedia. 

Rasio ini digunakan untuk memberikan indikasi dalam mengukur apakah 

permodalan yang ada telah memadai. Rasio ini dihitung dengan rumus: 

Primary ratio = 

 

(http://yantoumm.wordpress.com) 

2. Risk asset ratio 

Kegunaan ini juga menyerupai primary ratio, tetapi lebih dikonsentrasikan 

pada kemungkinan penurunan dari risk asset saja. Rasio ini dihitung dengan 

rumus berikut: 

Risk Asset Ratio =

 

(http://yantoumm.wordpress.com) 

3. Secondary Risk Asset Ratio 

Kegunaan rasio ini juga hampir sama dengan risk asset ratio tetapi lebih 

ditunjukan kepada kemungkinan penurunan asset yang mempunyai risiko yang 

lebih tinggi. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

Secondary Risk Asset Ratio = 

 

(http://yantoumm.wordpress.com) 

4. Capital Ratio 

Rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan permodalan dan cadangan 

penghapusan dalam menunjang perkreditan terutama kemungkina risiko yang 

http://yantoumm.wordpress.com
http://yantoumm.wordpress.com
http://yantoumm.wordpress.com


terjadi karena kredit yang tidak lancar pengembaliannya serta gagalnya penagihan 

marjin. Rasio ini dihitung denga rumus: 

Capital Ratio = 

 

(http://yantoumm.wordpress.com)   

5. Capital Risk 

Penggunaan rasio ini sama dengan risk asset ratio dan secondary risk asset 

ratio. Rasio ini dihitung dengan rumus: 

Capital Risk = 

 

(http://yantoumm.wordpress.com) 

6. Deposit risk ratio 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemungkinan bank tidak mampu 

membayar kembali dana yang disimpan oleh para deposannya, yang harus 

dijamin/di-back up oleh modal yang bersangkutan. Rasio ini dihitung sebagai 

berikut: 

Deposit risk ratio = 

 

(http://yantoumm.wordpress.com) 

7. Capital Adequency ratio 

Rasio ini adalah untuk menunjukan kemampuan kecukupan modal dalam 

menghadapi kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kredit yang 

diberikan, kerugian atas investasi surat-surat berharga serta asset lain yang 

berisiko. Rumus ini ada 4 model yaitu: 

http://yantoumm.wordpress.com
http://yantoumm.wordpress.com
http://yantoumm.wordpress.com


1. CAR = 

 
ATMR  terdiri dari: pos-pos aset neraca (rupiah dan valas) dan pos-pos 

aset administratif (rupiah + valas) 

2. CAR = 

 

3. CAR = 

 

4. CAR = 

 

(http://yantoumm.wordpress.com)  

2.6 Hubungan Pembiayaan Macet dan Rasio Kecukupan Modal terhadap 

Pengembalian Ekuitas 

Non Performing financing (NPF) dijadikan sebuah indikator kualitas aset 

suatu bank, yang merupakan perbandingan pembiayaan bermasalah dengan total 

pembiayaan suatu bank. Semakin tinggi tingkat NPF menunjukkan jumlah 

pembiayaan bermasalah pada bank tersebut relatif besar terhadap pembiayaan 

yang dikeluarkan. Indikator kualitas aset tersebut tentunya akan menunjukkan 

tingkat kesehatan suatu bank.  Kesehatan bank adalah tingkat kesehatan suatu 

bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan perbankan. 

Modal merupakan faktor yang penting bagi semua perusahaan perbankan 

dalam rangka pengembangan usahanya dan menanggulangi risiko kerugiannya. 

Menurut Sutojo (2008) sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah 

dalam jumlah besar cenderung menurunkan profitabilitasnya. Return on Asset 

yang merupakan salah satu tolok ukur profitabilitas mereka akan menurun, dengan 

akibat nilai kesehatan operasi mereka di masyarakat dan di dunia perbankan pada 

khususnya akan ikut menurun. Kerugian yang ditanggung bank dari kredit 

bermasalah akan mengurangi jumlah modal sendiri mereka.  

Selanjutnya menurunya jumlah modal sendiri tadi akan menurunkan 

jumlah persentase CAR. Akibatnya, guna memepertahankan jumlah persentase 

http://yantoumm.wordpress.com


CAR mereka, bank yang bersangkutan harus memasukan dana modal segar. 

Apabila bank tidak mampu memasukan dana modal segar, maka tingkat nilai 

kesehatan operasi mereka akan menurun. 

Akibat dari menurunya jumlah presentase capital adequency ratio (CAR), 

bank yang bersangkutan harus memasukan dan modal segar. Apabila bank tidak 

mampu memasukan dan modal segar, maka tingkat nilai kesehatan operasi meraka 

akan menurun. Dengan ketengan dia atas dapat dikatakan bahwa apabila jumlah 

pembiayaan bermasalah pada bank relatif besar terhadap pembiayaan yang 

dikeluarkan maka tingkat pengembalian ekuitas akan rendah.                   


