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TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Tinjauan Umum Perbankan Indonesia

Mendengar kata bank sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita terutama

bagi masyarakat yang hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini

kata bank merupakan kata yang tidak asing lagi. Perbankan secara umum

merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa pengumpulan

dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam berbagai

bentuk. Di Indonesia sendiri bank merupakan prime source (sumber utama)

pembangunan. Pengertian Perbankan menurut Undang-undang No 10 tahun

1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 tahun 1992 Tentang

Perbankan Bab 1 Pasal 1 adalah sebagai berikut:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya.”

2.1.1.  Pengertian Bank

Selintas kita mengilustrasikan bahwa Bank merupakan suatu kantor yang

kegiatan sehari-harinya sebagai perantara orang yang menyimpan uang dikantor

tersebut dan uang tersebut dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan.

Artinya fungsi utama Bank sebagai perantara bagi penawaran dan permintaan

uang. Bank secara sederhana menurut Kasmir (2003:11):

“Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”



Menurut Undang-undang Perbankan no 10 tahun 1998 yang

menyebutkan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Kemudian menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31

(revisi 2001) mengenai Bank adalah :

“Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara
keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki
kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan
dana (deficit unit) serta sebagai lembaga yang berfungsi
memperlancar lalu lintas pembayaran.”

Selain itu pengertian Bank menurut Stuart yang dikutip oleh

Dendawijaya (2003:25):

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan
kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau
dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan
memperedar alat-alat penukar baru berupa uang.”

Dari berbagai definisi di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya kegiatan

utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana

tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Itu berarti bank

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan ,artinya usaha

perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan.

a. Menghimpun dana

Kegiatan menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau

mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam

bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari

masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai

strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang

dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat

deposito serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan

yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan



penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah funding. Strategi

bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan

berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut

dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan

bagi hasil, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian

rangsangan lainnya dapat berupa cendera mata, hadiah, pelayanan atau

balas jasa lainnya. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan

berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat

untuk menanamkan dananya di bank.

b. Menyalurkan dana

Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali

dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke

masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan

prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip

syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan

dengan istilah lending.

c. Memberikan jasa bank lainnya

Pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap

kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung

kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang

berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak

langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

1. Jasa Bank Garansi. Merupakan jaminan yang diberikan kepada

nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu

2. Jasa Cek Wisata (Travellers Cheque). Merupakan cek perjalanan yang

biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan diberbagai tempat

perbelanjaan.

3. Jasa Kartu Kredit (Bank Card). Merupakan jasa penerbitan kartu-kartu

kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan

uang tunai di ATM setiap hari.



4. Jasa-jasa yang ada di pasar modal seperti  penjamin emisi dan

pedagang efek

5. Jasa Kliring (Clearing). Merupaka jasa penarikan warkat yang berasal

dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.

6. Jasa Letter of Credit (L/C). Merupakan jasa yang diberikan dalam

rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.

7. Jasa Pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun atau hadiah

8. Jasa Penagihan (Inkaso). Merupakan jasa penagihan warkat antar bank

yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro atau surat-surat

berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri

maupun luar negeri.

9. Jasa Pengiriman Uang (Transfer). Merupakan jasa kiriman uang antar

bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda.

10. Jasa Penjualan Mata Uang Asing (valas). Merupakan kegiatan jual

beli mata uang asing

11. Jasa Penyimpanan Dokumen (Safe Deposit Box). Merupakan jasa

penyimpanan berupa surat-surat atau benda berharga.

12. Jasa Setoran Seperti setoran telepon, listrik, air atau uang kuliah.

2.1.2.  Sejarah Perbankan

Sejarah perbankan seperti yang dikemukakan Kasmir (2003:16-18)

berawal dari dataran benua Eropa mulai dari zaman Babylonia yang kemudian

dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Bank-bank yang sudah terkenal

pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian

menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320.

Perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16.

Namun karena Inggris yang begitu aktif  mencari daerah penjajahan, maka

perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya seperti Benua

Amerika, Afrika dan Asia yang memang sudah dikenal pada saat itu memegang

peran penting dalam bidang perdagangan.



Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan

perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak

terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yang

semula hanya berkembang dan maju di daratan Eropa akhirnya menyebar ke

seluruh benua Asia, Amerika, dan Afrika.

Dalam perjalanannya perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas

dari Zaman penjajahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda-lah yang

memperkenalkan dunia perbankan kepada masyarakat Indonesia. Pada zaman

penjajahan Hindia Belanda terdpat beberapa Bank yang memegang peranan

penting seperti:

a. De Algemenevolks Crediet Bank

b. De Escompto Bank NV

c. De Post Paar Bank

d. De Javasche NV

e. Nationale Handles Bank (NHB)

f. Nederland Handles Maatscappij (NHM)

Disamping Bank-bank yang dimiliki oleh Pemerintah Hindia Belanda

terdapat pula Bank-bank yang dimiliki oleh warga pribumi, China, Jepang, dan

Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain:

a. Bank Abuan Saudagar

b. Batavia Bank

c. Bank Nasional Indonesia

d. NV Bank Boemi

e. The Bank of  Cina

f. The Chartered Bank of India

g. The Matsui Bank

h. The Yokohama Secies Bank

Seperti penjelasan di atas perkembangan perbankan di Indonesia tidak

terlepas dari pengaruh negara yang menjajahnya yaitu Belanda. Oleh Belanda,

bank digunakan sebagai alat unruk memperlancar transaksi perdagangan baik

untuk negerinya sendiri maupun untuk negara lain. Dengan berakhirnya



penjajahan Belanda kegiatan perbankan di Indonesia sekarang setelah

Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945 telah mengubah

peta perbankan di Indonesia. Jumlah perbankan di Indonesia bertambah baik dari

segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Bahkan perbankan di Indonesia

sekarang merupakan prime source (sumber utama) pembangunan.

2.1.3.  Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai

tujuan atas sebagai financial intermediary. Secara spesifik seperti yang

dikemukakan oleh Totok Budisantoso (2006:9) bank dapat berfungsi sebagai

agent of trust, agent of development, dan agent of services.

a. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam

hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank,

uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada

saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari

bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan

dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur

kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitor tidak akan

menyalahgunakan pinjamannya, debitor akan mengelola dana pinjaman

dengan baik, debitor akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada

saat jatuh tempo, dan debitor mempunyai niat baik untuk mengembalikan

pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. Agent of Development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil

tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling

mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila

sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa



penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan

distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa

kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya

penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini

tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Agent of Services

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana,

bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada

masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan

perekonomian masyarakat secaraumum. Jasa ini antara lain dapat berupa

jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan

bank, dan penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga

bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial

intermediary institution).

2.1.4.  Jenis-Jenis Bank

Dalam praktiknya saat ini di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan.

Namun pada dasarnya kegiatan utamanya sama yaitu menghimpun dana dan

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Perbedaan jenis perbankan dapat

dilihat dari segi fungsi, segi kepemilikannya, segi status, dan segi cara

menentukan harga.

2.1.4.1.  Segi Fungsinya

Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau

jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya.



Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1067 jenis

perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

a. Bank Umum

b. Bank Pembangunan

c. Bank Tabungan

d. Bank Pasar

e. Bank Desa

f. Lumbung desa

g. Bank Pegawai

Namun setelah Keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan

ditegaskan lgi dengan keluarnya Undang-undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka

jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

a. Bank Umum

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri

sendiri dengan keluarnya undang-undang di atas berubah fungsinya menjadi Bank

Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai

menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian Bank Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah

sebagai berikut:

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam

kegiatannya menberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Sifat jasa yang diberikan oleh Bank Umum adalah umum, dalam arti dapat

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah

operasinyadapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri

(cabang). Kemudian Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu:



“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.”

2.1.4.2.  Segi Kepemilikan

Jenis bank ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja

yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan

penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis-jenis bank dilihat

dari segi kepemilikan adalah:

a. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini

dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah

Indonesia dewasa ini antara lain:

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)

- Bank Rakyat Indonesia (BRI)

- Bank Tabungan Negara (BTN)

- Bank Mandiri

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan

tingkat II masing-masing propinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh

Pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada dewasa ini

adalah:

- BPD DI Yogyakarta

- BPD DKI Jakarta

- BPD Jawa Barat

- BPD Jawa Tengah

- BPD Jawa Timur

- BPD Nusa Tenggara Barat

- BPD Papua



- BPD Sulawesi Selatan

- Dan BPD lainnya

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh

swasta nasional. Kemudian akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta,

begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta

pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- Bank Bumi Putera

- Bank Central Asia

- Bank Danamon

- Bank Internasional Indonesia

- Bank Lippo

- Bank Mega

- Bank Muamalat

- Bank Niaga

c. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah

Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d. Bank Milik Asing

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

milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannyapun jelas

dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank asing antara lain:

- ABN AMRO Bank

- American Express Bank

- Bank of America

- Bank of Tokyo

- Bangkok Bank

- City Bank



- Chase Manhattan Bank

- Deutsche Bank

- European Asian Bank

- Hongkong Bank

- Standard Chartered Bank

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh

warganeagara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- Bank Finconesia

- Bank Merincorp

- Bank PDFCI

- Bank Sakura Swadarma

- Ing Bank

- Inter Pacifik Bank

- Mitsubishi Buana Bank

- Paribas BBD Indonesia

- Sanwa Indonesia Bank

- Sumitomo Niaga Bank

2.1.4.3.  Segi Status

Pembagian jenis bank dilihat dari segi status disebut juga pembagian

berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini

menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi

jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya . Untuk memperoleh status

tertentu diperlukan penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis bank dilihat dari

segi status adalah sebagai berikut:



a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya

transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan

dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya.

b.   Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan

transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan

kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih

dalam batas-batas  suatu negara.

2.1.4.4.  Segi Cara Menentukan Harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara

penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi atau

caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam

2 kelompok yaitu:

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank

yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari

sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh

kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga

kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional

menggunakan dua metode yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro,

tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk

pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga

tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah sprea based.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional

menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal



atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa,

iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal

dengan istilah Fee based.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga

produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip Konvensional.

Bank berdasarkan Prinsip Syariah menerapkan aturan perjanjian

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan

dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan

harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan Prinsip

Syariah adalah dengan cara:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip hasil bagi (mudharabah).

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).

3. Prinsip jual beli barang dengan memperleh keuntungan (murabahah).

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan

(ijarah).

5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).

Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan

Prinsip Syariah juga sesuai dengan Syariah Islam. Sumber penentuan

harga atau pelaksanaan kegiatan bank Prinsip Syariah dasar hukumnya

adalah Alquran dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan Prinsip Syariah

mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

2.2.  Tinjauan Mengenai Laporan Keuangan Bank

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

tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya.

2.2.1.  Pengertian Laporan Keuangan Bank

Menurut Kasmir (2003:239) laporan keuangan bank adalah:



“Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank
secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi
bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang
dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank
selama satu periode.”
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan

untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik,

manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.

Kemudian laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha

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

yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. Informasi ini akan termuat

dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan bank juga memberikan gambaran

tentang arus kas suatu bank yang tergambar dalam laporan arus kas.

2.2.2.  Tujuan Laporan Keuangan Bank

Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri.

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

suatu bank adalah sebagai berikut:

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

aktiva yang dimiliki.

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

kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.

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

modal bank pada waktu tertentu.

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah

pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-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.



Dengan demikian laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi

keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja manajemen bank yang

bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi patokan apakah

manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang telah

digariskan oleh perusahaan.

2.2.3.  Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip

akuntansi yang berlaku memiliki sifat dan keterbatasan. Sifat dan keterbatasan

laporan keuangan adalah:

a. Laporan keuangan bersifat historis, yakni merupakan kejadian yang telah

lewat. Karena itu laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-

satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

b. Laporan keuangan bersifat umum dan bukandimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan pihak tertentu.

c. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran

dan berbagai pertimbangan.

d. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula,

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu

mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang

material terhadap kelayakan laporan keuangan.

e. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.

Apabila terhadap beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti

mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang

menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.

f. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu

peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya atau formalitasnya.

g. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan

pemakai laporan dianggap memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat

dari informasi yang dilaporkan.



h. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan

tingkat kesuksesan antar perusahaan.

2.2.4.  Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Perbankan

Dalam menerbitkan laporan keuangan bank, ada beberapa karakteristik

kualitatif laporan keuangan bank yang merupakan ciri informasi laporan keuangan

bank yang harus dipenuhi dan berguna bagi pihak stakeholders, antara lain :

a. Dapat dipahami. Informasi dalam laporan keuangan bank harus mudah

dipahami oleh pengguna.

b. Relevan. Informasi dalam laporan keuangan bank harus relevan untuk

memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan,

c. Objektivitas. Disajikan secara objektif dan diverifikasi, terlepas dari

kepentingan pribadi atau golongan, sehingga tercapai sasaran

penyampaian informasi yang dimaksud.

d. Keandalan. Harus memberikan informasi yang andal (reliable), bebas dari

pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan

pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya

disajikan.

e. Tepat waktu. Laporan keuangan yang disajikan tepat waktu akan

bermanfaat bagi penggunanya.

2.2.5.  Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan yang wajib diterbitkan oleh bank menurut PSAK No.

31 (revisi 2001) terdiri dari :

a. Neraca

Neraca merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang

menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat

tertentu. Komponen neraca terdiri dari Aktiva, Kewajiban, dan Modal,



sehingga menjadi pedoman buku bagi penerapan kebijakan akuntansi

secara konsisten.

b. Laporan Laba Rugi

Merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang menggambarkan

posisi hasil usaha perusahaan dalam jangka waktu/periode tertentu.

Komponen laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Di dalam proses

pencatatannya, bank harus menetapkan kebijakan pengakuan atas

pendapatan dan beban, sehingga menjadi pedoman baku bagi penerapan

kebijakan akuntansi secara konsisten.

c. Laporan Perubahan Modal Pemilik/ Laporan Laba Ditahan

Laporan perubahan modal pemilik/laporan laba ditahan merupakan

laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau

kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip

pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan

keuangan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan  Arus Kas (Cash Flow Statement) disusun untuk menunjukkan

perubahan kas selama satu periode dan memberikan penjelasan tentang

alasan perubahan tersebut dengan menunjukkan darimana sumber

penerimaan kas dan untuk apa penggunaannya. Laporan arus kas berguna

sebagai dasar unutk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

kas dan yang setara kas dengan menilai kebutuhan perusahaan untuk

menggunakan arus kas tersebut.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam PSAK No.31 (revisi 2001) ditetapkan bahwa catatan atas laporan

keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca,

laporan laba rugi dan laporan arus kas yang perlu penjelasan harus

didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan

keuangan. Dengan memerhatikan ketentuan tersebut catatan atas laporan

keuangan bank mengungkapkan antara lain :

1. Analisa jatuh tempo aktiva dan kewajiban



Harus mengungkapkan analisis aktiva dan kewajiban menurut

kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa,

terhitung sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal jatuh tempo.

2. Komitmen dan kontinjensi dan unsur-unsur diluar neraca

Harus mengungkapkan karakteristik dan jumlah komitmen untuk

menerima dan memberikan kredit yang tidak bisa dibatalkan oleh

bank tanpa menimbulkan sanksi atau beban yang signifikan pada

pihak bank.

3. Konsentrasi aktiva, kewajiban, dan pos-pos diluar neraca

Harus mengungkapkan konsentrasi yang signifikan dari aktiva,

kewajiban dan unsur-unsur diluar neraca.

4. Perkreditan

Harus mengungkapkan jenis kredit menurut sektor ekonomi

beserta jumlah kredit masing-masing, jumlah kredit yang diberikan

kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, porsi yang

dibiayai dalam kredit bersama, jumlah kredit yang telah

direkstrukturisasi, klasifikasi kredit menurut jangka waktu..

5. Aktiva yang dijaminkan

Harus mengungkapkan jumlah keseluruhan kewajiban yang

dijamin, karakteristik dan nilai aktiva yang dijadikan jaminan.

6. Instrumen derivatif

Harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan instrumen

derivatif, baik berupa tagihan maupun kewajiban derivatif.

7. Kegiatan wali amanat

Harus mengungkapkan gambaran mengenai kegiatan wali amanat,

apabila bank bertindak sebagai wali amanat.

8. Pengungkapan tambahan

Harus mengungkapkan posisi devisa neto menurut jenis mata uang,

penyaluran kredit kelolaan, rasio kecukupan modal, rasio aktiva

produktif, resiko umum yang dihadapi.



2.3.  Tinjauan Mengenai Penilaian Kesehatan Bank

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan,

pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, Undang-

undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa:

a Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan

kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha

bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-

hatian.

b Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib menempuh cara-cara

yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang

mempercayakan dananya kepada bank.

c Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan,

dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh

bank Indonesia.

d Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi

pemeriksaan buku-buku, dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib

memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh

kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang

dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

e Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala

maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank dapat menugaskan akuntan

publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan

terhadap bank.

f Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan

laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam

waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan

perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh

akuntan publik.



g Bank wajib mengumumkan neraca perhitungan laba rugi dalam waktu dan

bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan

kepercayaan dalam dunia perbankan dalam serta untuk melaksanakan prinsip

kehati-hatian (prudential banking) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia

merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya

aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi

sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang yang berhubungan dengan

perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat

diharapkan yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan

oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalamkegiatan bank, mulai dari

penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dana dan penyaluran dana.

2.3.1.  Penilaian Permodalan (capital)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara

lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

terhadap ketentuan yang berlaku

b. Komposisi permodalan

c. Tren ke depan/proyeksi KPMM

d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank

e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal

dari keuntungan (laba ditahan)

f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha

g. Akses kepada sumber permodalan

h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan

2.3.2.  Penilaian Kualitas aset (asset quality)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara

lain dilakukan melalui penilai3an terhadap komponen-komponen sebagai berikut:



a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif

b. Debitor inti kredit di luar pihak terkkait dibandingkan dengan total kredit

c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah (non performing asset)

dibandingkan aktiva produktif

d. Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif (PPAP)

e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif

f. Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif

g. Dokumentasi aktiva produktif

h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

2.3.3.  Penilaian Manajemen (management)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui

penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. Manajemen umum

b. Penerapan sistem manajemen risiko

c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada

Bank Indonesia dan atau pihak lainnya

2.3.4.  Penilaian Rentabilitas (earnings)

Penilaian kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan

melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. Pengembalian atas aktiva (return on assets  ROA)

b. Pengembalian atas ekuitas (return on equity  ROE)

c. Margin bunga bersih (net interest margin  NIM)

d. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

e. Pertumbuhan laba operasional

f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan

g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya

h. Prospek laba operasional



2.3.5.  Penilaian Likuiditas (liquidity)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1

bulan

b. One month maturity mismatch ratio

c. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga  (loan to deposit ratio  LDR)

d. Proyeksi arus kas tiga bulan mendatang

e. Ketergantungan pada dana antarbank dan deposan inti

f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management

 ALMA)

g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar

modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya

h. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)

2.3.6.  Penilaian 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:

a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga

dibandingkan dengan potensi kerugian (potential loss) sebagai akibat

fluktuasi (adverse movement) suku bunga

b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar

dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse

movement)  nilai tukar

c. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

2.4.  Tinjauan Mengenai Analisis Laporan Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:297) rasio keuangan adalah:



“Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan

keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang

relevan dan signifikan (berarti).”

Kemudian menurut Peter M Bergevin (2002:96) rasio keuangan adalah:

Ratio is quotient of one number divided by another numerical value

expressed as afraction. Ratio describe the relationship between two (or

more) financial statement disclosure.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio menggambarkan

suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan angka

lain. Analisis ini dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada

penganalisis baik buruknya keadaan keuangan perusahaan terutama apabila angka

rasio tersebut dibandingkan rasio pembanding. Karena suatu ukuran keuangan

apabila berdiri sendiri tidaklah banyak berarti, tetapi untuk mendapatkan

gambaran yang baik dari analisis rasio ini maka dalam melakukan perbandingan

diantara pos-pos yang saling berhubungan haruslah dilakukan dengan tepat dan

sehingga dapat memberikan gambaran yang ada di dalam perusahaan tersebut.

Analisis rasio merupakan alat analisis yang bersifat future oriented, oleh

karena itu seorang analisis harus mampu untuk dapat menyesuaikan faktor-faktor

yang ada pada periode berjalan dengan yang ada di masa akan datang, yang

mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan

sehingga dengan demikian manfaat suatu analisis rasio tergantung pada

kemampuan interpretasi analisis. Analisis rasio juga merupakan salah satu alat

pokok yang diergunakan dalam menilai suatu keadaan operasi perusahaan yang

ditunjukkan oleh pos-pos atau sekelompok pos dari suatu daftar neraca dan laba

rugi perusahaan disuatu saat tertentu. Adapun perlu diingat bahwa rasio-rasio

bukanlah merupakan alat yang pasti untuk memberikan jalan keluar dari masalah-

masalah finansial yang sedang dihadapi perusahaan.



Efektifitas penggunaan rasio keuangan bergantung pada tolak ukur untuk

menyatakan sehat atau tidaknya perusahaan. Pada dasarnya dalam melakukan

analasis rasio bisa digunakan dua macam pembanding, yaitu:

1. Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio waktu yang

lalu (historical ratio) atau dengan yang dapat diperkirakan untuk waktu-

waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Dengan cara ini

dapat diketahui perubahan-perubahan dari rasio tersebut dari tahun-ke

tahun.

2. Membandingkan rasio dari suatu perusahaan (company ratio) dengan rasio

perusahaan yang sama dengan perusahaan lain yang sejenis atau rasio

standar untuk waktu yang sama. Dengan cara ini dapat diketahui apakah

perusahaan yang bersangkutan dalam aspek finansial tertentu berada

diatas rata-rata industri atau berada dibawahnya.

Ditinjau dari sumbernya suatu rasio dibuat maka di golongkan kedalam 3

golongan yaitu:

1. Balance sheet ratio yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari

neraca.

2. Income statement ratio yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari

laporan laba rugi.

3. Inter statement ratio yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari

neraca dan laporan laba rugi.

2.4.1.  Keunggulan Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio memiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:298) keunggulan tersebut adalah:

1. Rasio merupakan angka-angka ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca

dan ditafsirkan.

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.

3. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain.



4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan

keputusan.

5. Menstandarisir size perusahaan.

6. Lebih mudah memeperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik.

7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa

yang akan datang.

2.4.2.  Kelemahan Analisis Rasio Keuangan

Dikemukakan pula oleh Sofyan Syafri Harahap (2004:298) disamping

memiliki keunggulan analisis rasio keuangan juga memiliki kelemahan yang

harus disadari agar kita tidak salah dalam penggunaannya. Adapun keterbatasan

rasio keuangan adalah:

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk

kepentingan pemakainya.

2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi

keterbatasan teknik ini seperti:

a. Perhitungan rasio atau laporan keuangan banyak mengandung

tafsiran atau judgement yang dapat dinilai bias atau subyektif.

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah

nilai yang perolehannya bukan dengan harga pasar.

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka

rasio.

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam Standar Akuntansi

Keuangan (SAK) bisa diterapkan berbeda-beda oleh perusahaan

yang berbeda-beda.

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan kesulitan dalam

menghitung rasio.

4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron.

5. Dua perusahaan yang dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi

yang dipakai tidak sama.



2.4.3.  Jenis-jenis Rasio Keuangan Bank

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank maka dapat dilihat

laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini

sekaligus juga menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Laporan ini

sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat

sebagai nasabah bank, guna mengetahui kondisi bank tersebut. Setiap laporan

yang disajikan haruslah dibuat dengan standar yang telah ditetapkan.

Agar laporan ini dapat dibaca, maka harus dilakukan analisis laporan

terlebih dahulu. Analisis yang digunakan adalah sesuai dengan yang

menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Rasio-

rasio keuangan bank antara lain:

2.4.3.1.  Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (termasuk

bagian dari kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya dalam waktu sampai

dengan satu tahun) dari aktiva lancarnya. Rasio ini bertujuan untuk mengukur

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat

ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya

pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.

Semakin besar rasio ini semakin baik.

2.4.3.2.  Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui

kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara

efisien. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan bank mencari sumber dana

untuk membiayai kegiatannya. Bisa juga dikatakan rasio ini merupakan alat untuk

melihat kekayaan bank dan untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank

tersebut.



2.4.3.3.  Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan hubungan timbal balik

(reciprocal) antara pos-pos biaya, serta jumlah biaya yang dikeluarkan dengan

pos-pos lainnya dalam laporan laba rugi. Rasio ini digunakan untuk mengukur

tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang

bersangkutan juga untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola

aktiva untuk mendapatkan keuntungan.

2.5.  Tinjauan Mengenai Kredit

Dalam kegiatan sehari-hari kita sudah mengenal kata kredit, mulai dari

kredit barang pecah belah yang dijajakan oleh tukang kerdit dari rumah ke rumah

atau kredit bentuk uang yang diberikan oleh tukang-tukang ijon. Dalam skala

lebih luas lagi kita juga mengenal kredit yang diberikan oleh perbankan. Peranan

bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan

bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya.

2.5.1.  Pengertian Kredit

Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Dalam

memberikan kredit kepada debitur, kreditur terlebih dahulu melakukan penilaian

terhadap prestasi masa lalu, kondisi sekarang, dan prestasi masa depan calon

debitur. Penilaian dilakukan untuk menilai prestasi yang telah dicapai pada masa

lalu menyangkut kondisi calon debitur saat ini apakah sehat atau tidak dan juga

untuk menilai potensi perkembangan yang positif atau negatif.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
dengan pemberian bunga.”



Sedangkan pengertian kredit menurut Tucker yang dikutip oleh H.

Rachmat Firdaus (2003:2) :

“Pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang
lainnya dengan baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan
keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar
dengan harga yang sama di masa yang akan datang.”

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang

atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit

untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian didalamnya ada kesepakatan antara

bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang

telah dibuatnya.

2.5.2.  Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu

fasilitas kredit menurut Kasmir (2003:75-76) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang

diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima

kembali dimasa tertentu dimasa datang.

2. Kesepakatan. Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga

mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si

penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di

mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya

masing-masing.

3. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu

tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati.

4. Resiko. Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan nasabah sengaja tidak

mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang

diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah

seperti bencana alam.



5. Balas jasa. Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan

suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian

suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi

bank prinsip konvensional. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip

syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.5.3.  Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak

dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Dalam praktiknya

tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2003:105-106) sebagai berikut:

1 Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan.

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh

bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan

kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank,

disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

2 Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang

memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal

kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat

mengembangkan dan memperluas usahanya.

3 Membantu pemerintah

Tujuannya aalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi

pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan,

maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya

kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor,

terutama sektor rill.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya

pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah:



a. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini kredit pembangunan usaha

baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru,

sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

b. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang

sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam

negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa

negara.

c. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai

untuk keperluan ekspor.

d. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian

besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi

barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya

masyarakat memiliki banyak pilihan.

e. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.

2.5.4.  Fungsi Kredit

Fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam rangka melancarkan perdagangan, mendorong dan

melancarkan produksi, dan jasa-jasa bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada

akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun fungsi kredit menurut Kasmir (2003:107-108) adalah:

1 Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur

untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau

bermanfaat.

2 Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya

jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu

yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna

untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

3 Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.



Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar

atau memperluas usahanya.

4 Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling

membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

5 Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama

dalam hal meningkatkan pendapatan.

6 Untuk meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang beredar dari satu

wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula

meningkatkan jumlah barang yang beredar.

7 Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu

wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh

tambahan uang dari daerah lainnya..

8 Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi,

karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah

barang yang diperlukan oleh masyarakat.

2.5.5.  Kolektibilitas Kredit

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 27

November 2005 tentang Kualitas Aktiva Produktif, maka kualitas kredit dapat

digolongkan menjadi :

a Lancar (pass) merupakan pembayaran tepat waktu, perkembangan

rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan

kredit.



b Dalam perhatian khusus (special mention), dimana terdapat tunggakan

pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.

c Kurang lancar (substandar), dimana terdapat tunggakan pembayaran

pokok dan atau bunga melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.

d Diragukan (doubtfull), dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan

atau bunga melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

e Macet (loss), dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau

bunga melampaui 270 hari.

Yang digolongkan Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang

memiliki kualitas kurang lancar (substandar), diragukan (doubtfull), dan macet

(loss).

2.5.6.  Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan

akan kebutuhan jenis kreditnya. Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan

oleh bank dilihat dari berbagai segi yaitu segi kegunaan, segi tujuan kredit, segi

jangka waktu, segi jaminan, dan segi sektor usaha.

2.5.6.1.  Segi Kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat

penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau

hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis

kredit yaitu:

a Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan

perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa

pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya

kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja



merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang

sudah ada.

2.5.6.2.  Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah

bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis

kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

a Kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau

produksi atau investasi. Maksudnya kredit ini digunakan untuk diusahakan

sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.

b Kredit konsumtif. Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi

atau dipakai secara pribadi.

c Kredit perdagangan. Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan

perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

2.5.6.3.  Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit

mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini

adalah:

a Kredit jangka pendek. Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka

waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya

digunakan untuk keperluan modal kerja.

b Kredit jangka menengah. Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu

tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk

modal kerja.

c Kredit jangka panjang. Merupakan kredit yang masa pengembaliannya

paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini

digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet dan

juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.



2.5.6.4.  Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu

fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga

minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan

adalah :

a Kredit dengan jaminan. Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu

jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau

tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi

senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b Kredit tanpa jaminan. Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang

atau orang tertentu, Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek

usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan

bank yang bersangkutan.

2.5.6.5.  Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena

itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor

usaha sebagai berikut:

a Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan

atau pertanian rakyat.

b Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang

relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang

seperti sapi dan kambing.

c Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik

untuk industri kecil, menengah atau besar.

d Kredit pertambangan yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang

dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang.

e Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para

mahasiswa yang sedang belajar.



f Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen,

dokter atau pengacara.

g Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau

pembelian perumahan.

2.5.7.  Jaminan Kredit

Menjalankan suatu usaha apapun tentu mengandung suatu tingkat kerugian.

Resiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dielakkan atau

resiko yang paling fatal yaitu akibat nasabah yang mampu tetapi tidak mau

membayar kewajibannya. Ketidakmampuan dalam melunasi kreditnya, dapat

ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah melindungi

bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan, biasanya

melebihi nilai kredit maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau

menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet.

Yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1 Jaminan asuransi.

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama

terhadap phisik obyek kredit, seperti kendaraan, dan gedung. Jadi apabila

terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan

menanggung kerugian tersebut.

2 Jaminan dengan barang-barang.

Barang-barang yang dimiliki oleh debitur dapat dijadikan jaminan kredit,

seperti:

a. Bangunan

b. Barang dagangan

c. Kendaraan bermotor

d. Mesin-mesin/peralatan

e. Tanah

f. Tanaman/kebun/sawah

3 Jaminan orang atau perusahaan.



Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank

terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet

maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang

diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikonya.

4 Jaminan surat berharga, seperti:

a. Promes

b. Sertifikat Deposito

c. Sertifikat Obligasi

d. Sertifikat Saham

e. Sertifikat Tanah

f. Wesel

2.5.8.  Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan

tambahan, terutama untuk melindungi kredit macet akibat suatu musibah. Akan

tetapi, apabila telah dilakukan analisa kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah

untuk berjaga sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa

yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali.

Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian kredit sebelum kredit tersebut

disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip

untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, apakah calon debitur memiliki

kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada bank secara tertib baik

pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang

disepakati.

Prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu analisis 5 C dan 7 P.

Analisis penilaian kredit dengan 5 C dapat dijelaskan sebagaii berikut:

1. Capacity

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta

kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat

kemampunnya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.



2 Character

Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat

atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat

dipercaya. Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan

nasabah membayar kreditnya.

3. Capital

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah

terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

2 Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik

maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari

resiko kerugian.

3 Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang

dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam

kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit

untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi

diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa

yang akan datang.

Sedangkan penilaian kredit dengan 7 P adalah:

1 Party.

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

2 Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang

telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit

yang diperolehnya.

3 Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit,

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4 Personality



Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lagunya

sehari-hari maupun masa lalunya.

5 Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

6 Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau

sebaliknya.

7 Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank

namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan

barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.6.  Tinjauan Mengenai Non Performing Loan (NPL)

Penyaluran kredit merupakan aktivitas pokok bank karena dengan

menyalurkan kredit kepada debitur, bank memperoleh bunga yang merupakan

sumber utama pendapatan bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dapat

dikelola dengan baik yang didukung oleh sistem pengawasan dan pengendalian

yang memadai untuk dapat mengatasi risiko kredit yang timbul.

Bisnis perbankan pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari resiko

kredit berupa tidak lancarnya pembayaran kembali atau dengan kata lain disebut

kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Terjadinya NPL disuatu

bank merupakan hal yang wajar.

2.6.1.  Pengertian Non Performing Loan (NPL)

Salah satu resiko yang dihadapi oleh suatu bank adalah resiko tidak

terbayarnya kredit yang telah diberikan atau yang sering disebut dengan resiko

kredit. Resiko kredit umumnya timbul dari berbagai kredit yang masuk dalam

kategori kredit bermasalah. Keberadaan NPL dalam jumlah yang cukup banyak



menimbulkan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang

bersangkutan. Oleh sebab itu bank dituntut untuk selalu menjaga kreditnya agar

tidak berada dalam kategori kredit bermasalah (NPL). Resiko yang dihadapi bank

adalah resiko tidak terbayarnya kredit yeng sering disebut default risk atau resiko

kredit. Meskipun resiko kredit tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan

dalam tingkat yang wajar berkisar antara 3-5% dari total kreditnya. Kredit yang

termasuk dalam kategori NPL adalah kredit kurang lancar (sub standar), kredit

diragukan (doubtfull) dan kredit macet (loss).

Bank yang telah berhasil dalam pengelolaan kreditnya adalah bank yang

mampu mengelola NPL dalam tingkat yang wajar dan tidak merugikan bank.

Adapun masalah yang dihadapi perbankan Indonesia adalah NPL yang meningkat

tajam, misalnya kredit macet. Dengan meningkatnya NPL maka akibatnya bank

harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang cukup besar, sehingga

kemampuan memberikan kredit menjadi sangat terbatas.

Pengertian Non Performing Loan menurut H. As. Mahmoedin (2001:2):

“Non Performing Loan adalah kredit yang tidak menepati jadwal

angsuran sehingga terjadi tunggakan.”

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (Revisi 2001)

disebutkan mengenai Non Performing Loan:

Non Performing Loan pada umumnya merupakan kredit yang
pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan
puluh hari/lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang
pembayarannya tepat waktu sangat diragukan.”

Menurut Krisna Wijaya dalam artikelnya yang berjudul Jejaring

Pengaman Perbankan (2002:2) dipaparkan mengenai pengertian Non

Performing Loan adalah sebagai berikut:

Non Performing Loan aalah perbandingan antara kredit bermasalah
dengan total kredit pada suatu bank. Semakin tinggi Non Performing
Loan suatu bank menunjukkan jumlah kredit yang bermasalah pada
bank tersebut ada pada jumlah yang relatif besar terhadap kredit
yang disalurkan.”



Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu kredit

dikategorikan sebagai kredit yang bermasalah (Non Performing Loan ) bila tidak

dapat kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan atau kesepakatan.

2.6.2.  Perhitungan Non Performing Loan (NPL)

Kredit bermasalah dan kerugian karena pemberian kredit pada dasarnya

mencerminkan kegagalan yang melekat atau adanya resiko dalam kemampuan dan

kemauan debitur membayar kewajibannya. Berdasarkan kapasitas/kemampuan

debitur, kelengkapan dokumen dan kecukupan cash flow atau dukungan sumber

pembayarannya, kredit diklasifikasikan dalam kategori yang mencerminkan

kemungkinan rugi. Untuk kategori kredit bermasalah adalah substandar,

doubtfull, dan loss.

Untuk mengetahui besarnya tingkat Non Performing Loan terdapat

beberapa formula perhitungan yaitu:

a.                Kredit yang direkstruktur
NPL =   X 100%
                          Total Kredit

               Kredit yang direkstruktur Lancar dan DPK
NPL = X 100%
                                Kredit yang direkstruktur

Kredit yang direkstruktur adalah kredit yang direkstruktur sesuai ketentuan

yang berlaku.

DPK yaitu Dalam Perhatian Khusus

b.                 Kredit Bermasalah  PPAP
NPL =  X 100%
                          Total Kredit

PPAP adalah PPAP khusus untuk kredit dengan kualitas Kurang Lancar,

Diragukan dan Macet

Dari beberapa cara perhitungan NPL di atas, perhitungan NPL dalam

penelitian ini yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai dengan SE BI No. 3/33/DPNP



tanggal 14 Desember 2001 tentang perhitungan rasio keuangan yang dirumuskan

sebagai berikut:

             Kredit bermasalah
NPL = ------------------------------ X 100 %

Total Kredit

2.6.3.  Penyebab Timbulnya Non Performing Loan

Jika tidak ditangani dengan baik maka kredit bermasalah atau NPL

merupakan sumber kerugian yang potensial bagi bank. Dalam menjalankan

fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka bank sebagai lembaga

perkreditan harus melakukan analisis melalui prinsip 5C (Character, Capacity,

Capital, Collateral,Condition) guna meminimalisasi resiko NPL atau tidak

kembalinya kredit.

Menurut Dahlan Siamat (2001:175), dari sisi perspektif bank terjadi

kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai

berikut:

• Faktor Internal

Faktor internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan

strategi yang ditempuh oleh pihak bank, antara lain:

a Kebijakan perkreditan yang ekspansif

Bank yang memiliki dana (excess liquidity) sering menetapkan

kebijakan perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi

pertumbuhan kredit secara wajar yaitu menetapkan sejumlah

target kredit dalam waktu tertentu. Keharusan pencapaian kredit

yang harus dicapai mendorong pejabat kredit menempuh langkah

yang agresif sehingga mengakibatkan tidak lagi selektif dalam

memilih calon debitur dan kurang menetapkan prinsip-prinsip

perkreditan yang sehat dalam menilai permohonan kredit.

b Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan



Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam

menetapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata

cara pemberian kredit dalam suatu bank. Penyimpangan tersebut

bisa disebabkan karena jumlah dan kualitas SDM, khususnya

yang menangani masalah perkreditan belum memadai. Disamping

itu, adanya pihak dalam bank yang sangat dominan dalam

pemutusan kredit.

c Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit

Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit

menyebabkan kredit yang secara potensial akan mengalami

masalah tidak dapat dilacak secara dini, sehingga bank terlambat

melakukan pencegahan.

d Lemahnya informasi kredit

e Itikad kurang baik dari pihak bank

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan

banknya untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja

melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan.

• Faktor Eksternal

a Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit

Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya

kebijakan penyejukan kegiatan ekonomi atau akibat kebijakan

pengetatan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia

menyebabkan tingkat bunga naik yang pada gilirannya bank tidak

mampu membayar cicilan pokok dan bunga kredit.

b Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh

debitur

Persaingan bank yang sangat ketat dalam penyaluran kredit dapat

dimanfaatkan debitur yang memiliki itikad kurang baik dengan cara

memperoleh kredit melebihi jumlah yang diperlukan dan untuk

usaha yang tidak jelas atau untuk spekulatif.



c Kegagalan usaha debitur

Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur

sensitif terhadap pengaruh eksternal misalnya kegagalan dalam

pemasaran produk, terjadi perubahan harga di pasar, perubahan

pola konsumen dan pengaruh perekonomian nasional.

d Debitur mengalami musibah

Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya (2003:102), kemacetan

fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek

kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan

perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya

terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

2. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan nasabah diakibatkan 2 hal yaitu:

a Adanya unsur kesengajaan

Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya

kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya

macet.

b Adanya unsur tidak sengaja

Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi

tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah

misalnya kebanjiran atau kebakaran sehingga mengalami kerugian.

Pihak bank akan berhati-hati pada semua faktor  tersebut dan akan

mengawasi dengan sungguh-sungguh. Kelambanan dalam menangkap isyarat tak

menguntungkan dari faktor tersebut dan kelalaian dalam mengambil tindakan

penanganan dapat menjerumuskan kredit kedalam bermasalah.

2.6.4.  Dampak Non Performing Loan



Dampak dari keberadaan Non Performing Loan dalam jumlah besar tidak

hanya berdampak pada bank yang bersangkutan, tetapi dapat meluas dalam

cakupan nasional apabila tidak ditangani dengan tepat Lukman Dendawijaya

(2003:86) mengemukakan dampak keberadaan Non Performing Loan yang tidak

wajar sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan pendapatan (income) dari

kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan

berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

2. Rasio kualitas aktiva produktif  menjadi semakin besar yang

menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.

3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif

yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini pada

akhirnya akan mengurangi besar modal bank.

4. Menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan

kesehatan bank dengan analisis CAMELS.

2.6.5.  Penyelamatan Non Performing Loan

Semakin banyak kredit yang menumpuk pada kredit macet, bank harus

secepatnya mengambil tindakan penyelamatan agar kredit tersebut tidak terlalu

lama menumpuk dalam kategori bermasalah apalagi dalam kualitas macet. Salah

satunya yaitu dengan cara menurunkan besaran Non Performing Loan.

Ada beberapa cara untuk menurunkan besaran Non Performing Loan

menurut Krisna Wijaya (2002:2), yaitu:

“1. Menurunkan jumlah outstanding kredit bermasalah, yaitu
memperbaiki kolektibilitas kelompok kredit yang tadinya
bermasalah menjadi kredit golongan lancar.
a Merestrukturisasi / penjadwalan ulang (rescheduling) hanya

dapat dilakukan apabila proyek yang dibiayai debitur masih
memiliki prospek yang baik.

b Write off terhadap kredit bermasalah. Berimbas pada
penurunan modal bank.

2. Memperbesar penyebutnya dengan cara melakukan ekspansi
kredit atau surat berharga.



3. Mengalihkan atau menjual kredit kepada pihak lain dengan
diskon besar. Bank harus membentuk cadangan untuk menutup
kerugian bank dari penjualan kredit dengan diskon besar
tersebut.”

Selain dengan cara menurunkan besaran Non Performing Loan,

penyelamatan juga dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. Rescheduling, yaitu dengan cara:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka

waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan

menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih

lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang

pembayarannya, misalnya dari 36 kali, menjadi 48 kali dan hal ini

tentu saja mengakibatkan jumlah angsuran menjadi lebih kecil.

2. Reconditioning, dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada

seperti:

a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

c. Penurunan suku bunga

d. Pembebasan bunga

3. Restructing, yaitu dengan cara:

a. Menambah jumlah kredit

b. Menambah equity, yaitu

- Dengan menyetor uang tunai

- Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga metode diatas.

5. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-

benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk

membayar semua hutang-hutangnya.



2.7.  Tinjauan Mengenai Capital Adequacy Ratio (CAR)

Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas harus menyesuaikan diri

terhadap perkembangan perbankan internasional untuk dapat menyiapkan

perbankan nasional menjadi bank yang siap bersaing. Untuk itu pula maka Bank

Indonesia mengeluarkan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang

dapat menjadi persyaratan bagi bank dalam mengelola modalnya tanpa

mengabaikan risiko.

2.7.1.  Pengertian Capital Adequacy Ratio

Mengingat kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank

dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Maka Bank

Indonesia menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus

dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu properti tertentu dari  Total Aktiva

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 8%. Ketentuan CAR pada

prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku secara internasional.

Dengan ketentuan tersebut, bank wajib memelihara ketersediaan modal karena

setiap pertambahan aktiva harus diimbangi dengan pertambahan modal.

Hal-hal yang mempengaruhi CAR antara lain:

1 Tingkat kualitas manajemen yang bersangkutan

2 Tingkat likuiditas yang dimiliki

3 Tingkat kualitas dari aktiva

4 Struktur depositnya

5 Tingkat kualitas system operating procedure

6 Tingkat kualitas karakter para pemilik sahamnya

7 Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek dan jangka

panjang

8 Riwayat pemupukan modal dan peraturan pembagian laba yang

diperolehnya



Kebutuhan modal minimum bank ditentukan dengan cara membagi modal

inti ditambah modal pelengkap dibagi ATMR dengan ketentuan sebagai berikut:

1 Kebutuhan modal minimum bank ditentukan dengan ATMR. ATMR

merupakan penjumlahan dari ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva

administratif.

2 Sesuai kebutuhan tersebut kewajiban penyediaan modal minimum bank

adalah sebesar 8% dariATMR.

3 Rasio modal dihitung dengan membandingkan modal dengan ATMR.

4 Dengan membandingkan rasio modal dengan kewajiban penyediaan modal

minimum dapat diketahui apakah bank tersebut memenuhi ketentuan atau

tidak.

Yang dimaksud dengan modal inti terdiri atas modal disetor, modal sumbangan,

dan cadangan. Secara rinci modal inti berupa:

1. Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor secara efektif

oleh pemiliknya kepada bank.

2. Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank

sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

3. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan

saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual

apabila saham tersebut dijual. Modal yang berasal dari donasi pihak luar

yang diterima oleh bank yang berbentuk badan hukum koperasi juga

termasuk dalam pengertian modal sumbangan.

4. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba

yang ditahan atau laba bersih dan mendapat persetujuan RUPS atau sesuai

dengan ketentuan pendirian atau AD masing-masing bank.

5. Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS.

6. Laba Ditahan (Retained Earnings) dalam saldo laba bersih yang oleh

RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.

7. Laba tahun lalu adalah seluruh laba bersih tahun lalu dan belumditetapkan

penggunaannya oleh RUPS.



8. Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahunbuku berjalan

setelah dikurang taksiran hutang pajak.

Kemudian yang dimaksud dengan modal pelengkap adalah modal yang terdiri atas:

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari

selisih penilaian kembali dari aktiva tetap yang dimiliki bank.

2. Penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah cadangan yang dibentuk

dengan cara membebankan  laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk

menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak

diterimanya seluruh atau sebagian aktiva produktif  (maksimum 1,25%

dari ATMR).

3. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang telah memenuhi syarat seperti

perjanjian perjanjian tertulis antara bank dengan pihak pemberi pinjaman,

memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan tidak dijamin oleh bank yang

bersangkutan dan perjanjian lainnya.

4. Modal pinjaman adalah hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat

yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri:

a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dipersamakan dengan

modal dan telah dibayar penuh.

b. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa

persetujuan Bank Indonesia.

c. Mempunyai kedudukannya sama dengan modal dalam hal jumlah

kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan

yang termasuk modal inti, meskipun bnak belum dilikuidasi.

d. Pembayaran bunga yang dapat ditangguhkan apabila bank dalam

keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga

tersebut.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/12/DPNP/2000 mengenai

perubahan SE BI No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993, kebutuhan modal

minimum Bank (CAR) ditentukan dengan cara membagi modal inti ditambah

modal pelengkap dengan ATMRyang selengkapnya disajikan sebagai berikut :

1. Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal



Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR. Pengertian aktiva

dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca

maupun aktiva yang masih bersifat kontijen dan atau komitmen yang disediakan

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

pos aktiva diberikan bobot resiko yang didasarkan pada golongan nasabah

penjamin serta sifat agunan. Dapat ditambahkan bahwa untuk kredit-kredit yang

penarikannya dilakukan secara bertahap, maka bobot resiko dihitung berdasarkan

besarnya penarikan kredit pada tahap yang bersangkutan.

2. Bobot Resiko Aktiva Neraca

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka rincian

bobot resiko untuk semua aktiva neraca bank baik dalam rupiah maupun valuta

asing adalah sebagai berikut

Bobot 0%

a. Kas

b. Emas

c. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat

berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh :

• Pemerintah Pusat RI

• Bank Indonesia

• Bank Negara Lain

d. Tagihan yang dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas,

mata uang, giro, serta deposito dan tabungan pada bank yang

bersangkutan sebesar nilai jaminannya. Jaminan jenis ini dalam

laporan bulanan dilaporkan dengan sandi golongan penjamin dari

bank yang bersangkutan.

Bobot 20%

Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang

diterbitkan atau dijamin oleh :

a. Bank-bank di dalam negeri (termasuk kantor cabang dari bank

yang berkedudukan diluar negeri)

b. Pemerintah daerah di Indonesia



c. Lembaga non-departemen di Indonesia

d. Bank-bank pembangunan multilateral seperti ADB, IBRD, AFDB,

dan EIB.

e. Bank-bank utama (prime bank) di luar negeri

Bobot 50%

a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hipotik pertama

dengan tujuan dihuni.

b. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau atas surat

berharga yang diterbitkan atau jaminan oleh Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) dan perusahaan milik negara lain.

Bobot 100%

a. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat

berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh

• Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD)

• Koperasi

• Perusahaan Swasta

• Perorangan

• Lain-lain

b. Penyertaan yang tidak dikonsolidasikan, termasuk penyertaan pada

bank lain

c. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)

d. Rupa-rupa aktiva

e. Antar kantor aktiva neto yaitu antar aktiva dikurangi dengan antar

kantor pasiva.

Ketetapan CAR sebesar 8% bertujuan untuk:

1 Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan.

2 Melindungi dana pihak ketiga pada bank yang bersangkutan.

3 Untuk memenuhi ketetapan BIS.

2.7.2.  Perhitungan Capital Adequacy Ratio



Fungsi dari Capital Adequacyy Ratio digunakan untuk mengukur

kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam

kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga, dengan rasio

minimum 8% atas permodalan terhadap aktiva yang mengandung resiko. Ada dua

jenis dalam menghitung CAR yaitu :

1. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit

                                                             Total Modal
                                 CAR = X 100%

Jumlah ATMR Risiko Kredit

2. CAR dengan memperhitungkan kredit dan pasar

                                                          Total Modal
                       CAR = X 100%

Jumlah ATMR Risiko Kredit + Pasar

Pada penelitian ini perhitungan Capital Adequacy Ratio yang

digunakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum (KPMM), maka perhitungannya adalah :

Modal Inti + Modal Pelengkap
Capital Adequacy Ratio = X 100%

ATMR

2.7.3.  Cara Meningkatkan Capital Adequacy Ratio

Posisi Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat ditingkatkan atau diperbaiki

antara lain dengan cara:

1 Memperkecil komitmen pinjaman yang tidak digunakan.

2 Jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan dikurangi atau diperkecil

sehingga resiko semakin berkurang.

3 Fasilitas baik guarantee yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa

posisi yang relatif kecil namun dengan resiko yang sama besarnya dengan

pinjaman ada baiknya dibatasi.



4 Komitmen Letter of Credit bagi bank-bank devisa yang belum benar-benar

memperoleh kepastian dalam penggunaannya atau tidak dapat

dimanfaatkan secara efisien baiknya juga dibatasi.

5 Penyertaan yang mempunyai resiko 100% perlu ditinjau kembali apakah

bermanfaat atau tidak.

6 Posisi aktiva tetap dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan

sekedar memenuhi kelayakan.

7 Menambah atau memperbaiki posisi modal dengan cara setoran tunai, go

public, dan pinjaman subordinasi jangka panjang dari pemegang saham.

2.8.  Tinjauan Mengenai Profitabilitas Bank

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan

usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maupun

bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Keuntungan yang diperoleh tidak saja

digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, seperti menbayar gaji serta

biaya-biaya lainnya, akan tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan

melalui berbagai kegiatan dimasa yang akan datang. Lain halnya pada bisnis

perbankan keuntungan yang diperoleh merupakan tolak ukur dalam menilai

kinerja keuangan bank tersebut, dimana kemampuan suatu perusahaan (bank)

dalam memperoleh laba ditentukan oleh berapa nilai profit yang dicapai.

2.8.1.  Pengertian Profitabilitas Bank

Laporan keuangan memperlihatkan kinerja suatu perusahaan selama

periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran kualitatif. Melalui analisis laporan

keuangan tingkat profitabilitas dapat diukur selama periode tertentu. Hasibuan

(2002:100) menjelaskan bahwa pengertian profitabilitas adalah:

“Profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk

memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas

pada dasarnya adalah laba (Rupiah) yang dinyatakan dalam

persentase profit.”



Selanjutnya menurut Dendawijaya (2000:85) menjelaskan:

“Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan atau

badan dalam membentuk laba (baik berbentuk koperasi maupun non

koperasi) dengan memperhatikan modal yang digunakan.”

Kemudian pengertian profitabilitas menurut Sawir (2001:22)

mmenjelaskan :

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal

sendiri.”

Maksud dan tujuan dari analisis ini adalah untukk mengukur tingkst

efisiensi usaha dan profitabilitas usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Dalam analisis ini akan dicari hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada

pada laporan laba rugi dengan pos-pos yang ada pada neraca bank. Dengan

demikian melalui analisis profitabilitas dapat diketahui efisiensi dan efektivitas

bank selama periode tertentu.

2.8.2.  Perhitungan Profitabilitas Bank

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba

melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas,

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Dalam pengukuran

profitabilitas ini memilih dengan pendekatan Return on Assets (ROA), karena

dengan menggunakan ROA memperhitungkan bagaimana kemampuan

manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Tingkat

profitabilitas dengan pendekatan ROA bertujuan untuk mengukur kemampuan

manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dikuasainya untuk menghasilakn

income.

Menurut Dendawijaya (2000:120) menjelaskan bahwa:

“Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen
Bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan,



semakin besar ROA suatu Bank semakin besar pula tingkat
keuntungan yang dicapai Bank tersebut dan semakin baik pula posisi
Bank tersebut dari segi penggunaan aktiva.”

Adapun perhitungan profitabilitas bank adalah dengan menggunakan

Return on Assets (ROA) atau tingkat pengembalian aktiva. Rumusnya adalah:

Earning Before Tax (EBT)
Return on Total Assets = X 100%

Total Assets

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bahwa apabila ROA hanya

mempunyai niali 0% akan memperoleh nilai positif. Secara umum dikatakan

bahwa semakin besar ROA semakin baik, itu berarti semakin efisien penggunaan

seluruh aktiva di dalam menghasilkan profit.

2.9.  Pengaruh Rasio Non Performing Loan (NPL) terhadap Tingkat
Profitabilitas Bank

Non Performing Loan dijadikan sebuah indikator kualitas aktiva suatu

bank dapat diartikan sebagai perbandingan antara kredit bermasalah dengan total

kredit pada suatu bank. Semakin tinggi rasio NPL suatu bank menunjukkan

jumlah kredit yang bermasalah pada bank tersebut ada pada jumlah yang relatif

besar terhadap kredit yang disalurkan.

Profit atau laba merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba

informasi kinerja perusahaan terutama dalam hal kemampuan perusahaan untuk

memperoleh laba (profitabilitas) diperlukan untuk menilai perubahan potensial

sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa yang akan datang.

Profitabilitas pada bank dapat dinyatakan dengan rentabilitas. Rentabilitas adalah

kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit.

Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap  profitabilitas juga

dibahas oleh Mahmoedin (2004:114), yaitu:



“Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh
keuntungan. Hal ini terlihat pada penghitungan produktivitasnya
yang dituangkan dalam rumus ROE (Return on Equity) dan ROA
(Return on Assets). Jika kredit tidak lancar (kredit Non Performing)
maka rentabilitasnya menjadi kecil.”

Bisnis inti dari bank yaitu melakukan intermediasi yaitu dengan

menghimpun dana masyarakat yang menjadi sumber dana dan disalurkan dalam

bentuk kredit. Dalam penyaluran kredit, yang menjadi resiko adalah kerugian

akibat kredit bermasalah. Ketika tingkat kredit bermasalah meningkat maka kredit

menjadi tidak lancar dan macet. Pada saat yang bersamaan tingkat NPL pun akan

meningkat, akibatnya penghasilan bank yang bersumber dari bunga kredit menjadi

tidak lancar. Sebaliknya, jika kedit lancar dan tidak bermasalah, maka bank akan

memperoleh penghasilan yang bersumber bunga dengan lancar pula.

2.10.  Pengaruh Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Tingkat

Profitabilitas Bank

kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka

pengembangan usaha dan menampung kerugian. Agar mampu berkembang dan

bersaing secara aehat maka permodalan perlu disesuaikan dengan ukuran

internasional yang dikenal sebagai standar BIS (Bank for International

Settlement).  Maka ketentuan CAR perbankan di Indonesia sebesar 8%, ketetapan

CAR sebesar 8% bertujuan untuk:

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan.

2. Melindungi dana pihak ketiga pada bank yang bersangkutan.

3. Untuk memenuhi ketetapan BIS.

Capital Adequay Ratio (CAR) yang dijadikan sebuah indikator kesehatan

suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan

kegiatan operasional perbankan.secara normal dan mampu memenuhi semua

kewajibannya dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Kesehatan bank adalah tingkat kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh

kegiatan usaha perbankan. Kegiatan tersebut meliputi:



a Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan

dari modal sendiri.

b Kemampuan mengelola dana.

c Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat.

d Kemampuan memenuhi kewajiban kepada para stakeholders.

e Pemenuhan peraturan perbankan yang belaku.

Faktor permodalan sangat penting dalam menjalankan kegiatan

operasional bank dan untuk menunjang kebutuhannya, dengan kualitas pihak

manajemen dalam pengelolaan kegiatan perbankan akan mendapatkan tingkat

laba yang diharapkan. Dengan pengelolaan yang baik, suatu bank akan terus

meningkatkan modal dengan memperhatikan indikator kesehatan permodalan

yaitu CAR, maka profitabilitas pun akan ikut meningkat. Sebaliknya apabila CAR

suatu bank menurun maka profitabilitas pun akan menurun.

2.11.  Pengaruh Rasio Non Performing Loan (NPL) dan Rasio Capital

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas Bank

Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam menyimpan

uangnya, masih dilanda krisis kepercayaan itu sendiri. Hal ini karena masayarakat

masih belum sepenuhnya mempercayai perbankan nasional, dimana hal ini

mempengaruhi kegiatan operasional bank.

Kredit sebagai salah satu sumber pendanaan sektor riil masih sedikit

diberikan oleh bank, hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat NPL yang

dialami bank sebagai konsekuensi resiko kredit yang dihadapi oleh bank. Oleh

karena resiko yang ditanggung bank inilah yang menyebabkan manajemen bank

harus melakukan beberapa tahap proses dalam pengucuran kredit untuk

memperkecil resiko kredit bermasalah.

Dibatasinya tingkat kredit bermasalah sebesar 3-5%, maka manajemen

bank tidak dapat melakukan ekspansi kredit secara leluasa yang akan

mengakibatkan menurunnya laba dari kegiatan intermediasi. Hal ini dpat dilihat

dari rendahnya CAR. Namun CAR yang tinggi tidak selalu menggambarkan bank



telah melakukan kegiatan intermediasinya dengan baik, tapi merupakan suatu

peringatan kepada manajemen bank agar lebih berhati-hati dalam mengelola

modal yang ada di bank tersebut terutama dalam mempertimbangkan pemberian

kredit sebab bisa saja terjadi penumpukkan dana di bank. Dimana standar

besarnya CAR adalah sebesar 8%.

Apabila tingkat NPL yang dimiliki oleh suatu bank semakin meningkat

maka akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit. Banyaknya kredit

bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank yang dapat dilihat dari

angka CAR. Menurunnya CAR tentu saja berakibat menurunnya kemampuan

bank dalam menyalurkan kredit yang pada akhirnya bank kehilangan

kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan pokoknya.


