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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Bank 

2.1.1.1 Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian bank 

adalah sebagai berikut:  

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup banyak.” 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 31 Tahun 

2009 mengenai akuntansi perbankan pengertian bank adalah sebagai berikut :  

“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 lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.” 

Menurut Kasmir (2008: 2) pengertian bank adalah sebagai berikut :  

“Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali 

ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada 

dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi 

sebagai mediator atau perantara bagi peredaran lalu lintas keuangan, yaitu dengan 

cara menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, dalam bentuk 
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simpanan, dan kemudian mengelola dana tersebut dengan cara meminjamkan 

kepada masyarakat yang memerlukan dana. 

2.1.1.2 Jenis-jenis Bank 

Menurut Kasmir (2008: 35) adapun jenis-jenis perbankan dewasa ini 

dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu sebagai berikut : 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

Jenis bank menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

sebagai berikut :  

1) Bank Umum  

Pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan usahanya secara 

konvensional dan bank juga melaksanakan usahanya berdasarkan syariah 

Islam yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Maksudnya jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yaitu 

sifatnya umum, dan bank umum juga bisa atau dapat melakukan 

operasinya atau kegiatannya di seluruh wilayah.  

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah kegiatan usahanya juga sama 

halnya dengan bank umum hanya saja dalam Bank Perkreditan Rakyat 

tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran kepada nasabahnya. Dalam 

arti Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan tugas-tugasnya lebih 

sempit dibandingkan dengan kegiatan usaha yang dimiliki oleh bank 

umum.  
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2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya  

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya yaitu sebagai berikut :  

1) Bank Milik Pemerintah 

Bank milik pemerintah adalah dimana modal usahanya dalam menjalankan 

kegiatan operasinya merupakan milik pemerintah dan begitu juga dengan 

akta pendirian yang dimiliki oleh bank. Sementara itu hasil atau 

keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank semuanya merupakan hak 

milik pemerintah.  

2) Bank Milik Swasta Nasional  

Bank milik swasta nasional yaitu merupakan bank yang fungsi dan 

kegiatannya sama persis dengan bank milik pemerintah hanya saja hasil 

atau keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank sepenuhnya dimiliki oleh 

swasta nasional. 

3) Bank Milik Koperasi  

Bank milik koperasi adalah bank yang kegiatan usahanya dipegang 

berdasarkan oleh badan usahanya. Keuntungan yang diperoleh bank 

koperasi merupakan milik badan koperasi, seperti saham-saham yang 

dimiliki oleh bank. 

4) Bank Milik Asing  

Bank milik asing yaitu bank yang dimiliki oleh pihak luar negeri/bank 

swasta asing, dimana pihak luar negeri mendirikan atau membuka cabang 

unit mereka di dalam negeri. Bank tersebut juga sudah beroperasi 

sepenuhnya di dalam negeri, misalnya WNA (Warga Negara Asing) yang 
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datang ke Negara kita yaitu Indonesia karena adanya urusan bisnis atau 

sebagainya. Dimana WNA tersebut tak perlu repot-repot harus membawa 

uang banyak karena di Indonesia juga telah disediakan bank-bank milik 

asing yang mempermudah WNA dalam melakukan transaksi.  

5) Bank Milik Campuran  

Bank milik campuran adalah bank yang mana saham-sahamnya dimiliki 

oleh pihak asing dan swasta nasional. Tetapi kepemilikan dari saham-

saham tersebut kebanyakan dan dominan dipegang oleh warga negara 

Indonesia.  

3. Dilihat dari Segi Status  

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :  

1) Bank Devisa  

Bank devisa adalah bank yang kegiatannya melakukan transaksi ke luar 

negeri yang berhubungan dengan mata uang asing. Dalam kegiatan 

usahanya bank devisa melakukan beberapa transaksi seperti melakukan 

transfer uang ke luar negeri, Travellers Cheque, dan melakukan 

pembukaan dan pembayaran L/C yang tujuannya untuk melaksanakan 

perdagangan dalam dan luar negeri, tetapi sebelumnya harus ada dulu 

persetujuan dan ketetapan dari BI dalam hal untuk menjadi bank devisa.  

2) Bank Non Devisa 

Bank non devisa adalah bank yang melaksanakan atau menjalankan 

usahanya dengan sebatas ketentuan-ketentuan Negara. Dimana bank non 
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devisa juga belum mempunyai atau memperoleh izin dalam melaksanakan 

atau menjalankan kegiatan usahanya seperti bank devisa.  

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga.  

Jenis bank menurut prinsip operasinya yaitu sebagai berikut :  

1) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional  

Dalam memperoleh suatu keuntungan dan menentukan harga kepada pihak 

nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional ini 

menggunakan dua metode, yaitu sebagai berikut :  

(1) Dalam bank konvensional bunga ditetapkan sebagai harga, baik itu 

untuk produk tabungan, pinjaman dimana pihak bank sudah 

menetapkannya sesuai dengan tingkat suku bunga yang telah ada. 

Penetapan harga biasanya dikenal dengan istilah spread based. 

(2) Sementara untuk jasa-jasa bank lainnya dimana pihak bank dalam 

menggunakan dan mengoperasikan suatu biaya yaitu dengan persentase 

tertentu. 

2) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah 

Bank prinsip syariah dalam menetapkan harga produknya sangat berbeda 

sekali dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Dimana bank 

syariah dalam menentukan harga produknya berdasarkan syariah Islam 

atau juga sesuai dengan landasan yang ditetapkan dalam AL-Qur’an. 

Dalam hal ini harga produk yang ditawarkan oleh pihak bank kepada 

nasabah bank harus bebas dari riba (bunga), kegiatan yang meragukan 

(gharar) dan bebas dari permasalahan yang tidak sah (bhatil) dalam arti 
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antara pihak bank dengan pihak lain dalam kegiatan menyimpan dana 

yang dimiliki harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam yang telah 

ditetapkan 

2.1.1.3 Fungsi Bank 

Fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank merupakan simpanan yang 

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank. Dana tersebut kemudian disalurkan 

kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit ataupun 

penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal ini 

bank berfungsi sebagai intermediasi atau penghubung antara pihak defisit dengan 

surplus dana. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002: 68) menyebutkan 

bahwa ada tiga fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan. 

2. Bank sebagai lembaga menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk 

kredit. 

3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan 

peredaran uang. 

Dari pernyataan-pernyataan di atas, fungsi bank dapat digambarkan 

sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 

Fungsi Utama Bank sebagai Financial Intermediary 

Sumber Dana                                                                    Penggunaan Dana 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kuncoro dan Suhardjono (2002: 69) 

2.1.1.4 Sumber Dana Bank 

Sebagai lembaga keuangan, bank harus dapat mengumpulkan dana untuk 

kegiatan operasionalnya. Menurut Kasmir (2008: 45) mengartikan sumber dana 

bank adalah sebagai berikut : 

“Usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat.” 

Menurut Hasibuan (2011: 56) mengartikan sumber dana bank adalah 

sebagai berikut : 

“Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank 

dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri dari dana (modal) 

sendiri dan dana asing.” 
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Dana bank bersumber dari beberapa pihak yang selanjutnya akan 

dialokasikan untuk mebiayai kegiatan operasionalnya. Bank umum memiliki dua 

cara pengalokasian dana, yaitu pool of fund approach dan asset allocation 

approach (Dendawijaya, 2009: 54). Berikut ini merupakan gambar cara 

pengalokasian dana dengan pendekatan pool of fund approach yaitu : 

Gambar 2.2 

Diagram Pool of Fund Approach 

 

 

 

 

 

Sumber : Riyadi (2006: 26) 

Pool of fund approach merupakan pendekatan pengalokasian dana tanpa 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana. Jadi seluruh dana 

digabungkan, selanjutnya dialokasikan untuk primary reserve (termasuk di 

dalamnya penyaluran kredit), secondary reserve, loan, other securities, dan fixed 

asset. Berbeda dengan pool of fund approach, asset allocation approach 

merupakan pendekatan pengalokasian sumber dana bank dengan memperhatikan 

hal-hal yang berhubungan dengan sumber dana. Asset allocation approach 

merupakan penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokan masing-

masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, dan 

tingkat harga perolehan sumber dana tersebut (Dendawijaya, 2009: 54). Berikut 

Sumber Dana : 
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- Tabungan 

- Deposito 
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ini merupakan gambar cara pengalokasian dana dengan pendekatan asset 

allocation approach yaitu : 

Gambar 2.3 

Diagram Asset Allocation Approach 

Sumber Dana                                                                                Penggunaan Dana 

Primary Resever 

 

 

   Secondary Reserve 

 

 

Loan 

 

 

 

Other Securities 

 

Fixed Asset 

Sumber : Riyadi (2006: 27) 

Menurut Dendawijaya (2009: 46) bank memiliki tiga sumber dalam 

perolehan dananya. Dana-dana yang digunakan sebagai alat operasional suatu 

bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut : 

1. Dana Pihak Kesatu 

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari 

pemegang saham. 

1) Modal disetor 

2) Agio saham 

3) Cadangan-cadangan 

Giro 

Tabungan 

Deposito 

Pinajaman 

Modal 
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4) Laba ditahan 

2. Dana Pihak Kedua 

Dana pihak kedua adalah dana dari pihak luar. 

1) Call Money 

2) Pinjaman biasa antar bank 

3) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 

4) Pinjaman dari Bank Sentral (BI) 

3. Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. 

1) Giro (demand deposit) 

2) Tabungan (saving) 

3) Deposito (time deposit) 

2.1.2 Bank Konvensional 

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006: 153) mengartikan bank 

konvensional adalah sebagai berikut :  

“Bank konvensional adalah bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan 

dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan 

mengenakan imbalan bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase dari 

dana untuk satu periode tertentu. Persentase tertentu ini bisanya ditetapkan 

per tahun.” 

 

Menurut Harahap dkk (2010: 15) mengartikan bank konvensional adalah 

sebagai berikut :  

“Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.” 
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Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 3 

menyebutkan bahwa : 

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” 

Bank konvensional dapat diartikan seperti pada pengertian bank umum 

pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 3 dengan 

menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2.1.2.1 Fungsi Bank Konvensional 

Menurut Triandaru dan Budi Santoso (2006: 9) menyebutkan bahwa 

fungsi bank yaitu sebagai berikut : 

1. Agent of Trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik 

dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. 

2. Agent of Development 

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah 

kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 

3. Agent of Service 

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan 

penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa 

pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dll. 
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2.1.3 Laporan Keuangan Bank 

Seperti lembaga lainnya, bank juga memiliki beberapa jenis laporan 

keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar 

Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI), namun dengan adanya 

harmonisasi International Accounting Standard maka oleh SKAPI disesuaikan 

menjadi PSAK Nomor 31 Tahun 2004 yang lebih menekankan pada asas 

keterbukaan dan akuntabilitas. Pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 

Nomor 31 Tahun 2004 revisi 2000 mengenai Akuntansi Perbankan disebutkan 

terdapat lima jenis laporan keuangan bank, yakni : 

1. Laporan Neraca 

2. Laporan Laba-Rugi 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas; dan   

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan perkembangan bank yang 

cukup pesat, maka diperlukan beberapa tambahan seperti Laporan Komitmen dan 

Kontinjensi, Laporan Kualitas Aktiva Produktif, Kepemilikan dan Pengurus Bank, 

Transaksi Valas dan Derivatif, Perhitungan Rasio Keuangan dan Perhitungan 

Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Dengan adanya tambahan 

tersebut maka laporan keuangan bank memiliki beberapa kelebihan. Pertama, 

menyajikan transaksi off-balance sheet, tidak sekedar pos-pos on-balance sheet. 

Kedua, laporan tersebut tidak hanya membuat informasi finansial, tetapi informasi 

nonfinansial. Ketiga, membuat rincian lebih lanjut mengenai komponen modal 
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dan keempat, memuat rasio-rasio keuangan yang menjadi indikator untuk 

mengukur tingkat kesehatan bank. 

2.1.4 Analisis Laporan Keuangan Perbankan 

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006: 284) analisis laporan keuangan 

perbankan bertujuan antara lain :  

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja perusahaan bank  

2. Untuk mengetahui perkembangan perbankan dari suatu periode ke periode 

berikutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam 

melaksanakan kegiatan operasional dan penyusunan rencana kerja 

anggaran bank 

3. Untuk memonitor pelaksanaan dari suatu kebijakan perusahaan yang telah 

diterapkan, sehingga dapat diadakan perbaikan/penyempurnaan dimasa 

yang akan datang dan sebagainya.  

Metode analisis laporan keuangan yang lazim dipergunakan dalam praktik 

perbankan yaitu sebagai berikut :  

1. Analisis varians (variance analysis), yaitu metode analisis yang 

dipergunakan untuk mengetahui pencapaian kinerja dibandingkan dengan 

rencana kerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasikan terjadinya 

deviasi.  

2. Analisis komparatif (comparative analysis), yaitu metode analisis yang 

dilakukan dengan cara membandingkan keragaman usaha bank pada suatu 

periode dengan periode lainnya, baik secara absolut maupun relatif atas 

total/bagian tertentu. 
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3. Analisis lingkungan (environment analysis), yaitu metode analisis yang 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil usaha yang telah dicapai 

suatu unit kerja terhadap industri usaha yang sama di wilayah kerjanya.  

4. Analisis rasio (ratio analysis), yaitu metode analisis yang dilakukan 

dengan cara membandingkan pos-pos tertentu dalam neraca maupun laba 

rugi. 

2.1.5 Analisis Rasio Tingkat Kesehatan Perbankan 

 Menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi, penilaian ini 

bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup 

sehat, atau tidak sehat. Bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana 

bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya. 

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau 

penurunan. Bagi bank yang tingkat kesehatannya terus meningkat tidak menjadi 

masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya dipertahankan terus 

kesehatannya. Menurut peraturan Bank Indoneisa Nomor 6/10/PBI/2004 

dikatakan bahwa penilaian kinerja bank menggunakan beberapa kriteria atau 

dikenal dengan analisis CAMEL. Rasio tingkat kesehatan bank adalah penilaian 

atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai 

dengan Standar Bank Indonesia. Pada dasarnya dinilai dengan pendekatan 

kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan 

perkembangan suatu bank. Menurut Riyadi (2006: 150) faktor-faktor  analisis 

CAMEL yaitu sebagai berikut :  
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1. Faktor Permodalan (Capital)  

2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif (Asset)  

3. Faktor Manajemen (Management)  

4. Faktor Rentabilitas (Earning)  

5. Faktor Likuiditas (Liquidity)  

2.1.5.1 Faktor Permodalan (Capital)  

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, pengertian modal bank dibedakan 

antara bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dan kantor cabang 

bank yang beroperasi di Indonesia. Modal bank yang didirikan dan berkantor 

pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau primary capital dan modal 

pelengkap atau secondary capital. Modal merupakan salah satu yang penting 

dalam rangka mengembangkan usaha dan menopang kerugian yang mungkin 

timbul dari penanaman dana dalam aktiva produktif yang mengundang risiko serta 

untuk membiayai penanaman dalam aktiva lainnya (Sawir, 2005: 139).  

Menurut Taswan (2005: 127) pengertian modal bank adalah sebagai 

berikut : 

“Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka 

pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha 

bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas 

moneter.” 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal adalah dana yang 

dimiliki oleh pemilik perusahaan untuk membiayai kegiatan usaha sehingga 

menghasilkan laba. Jenis modal bank : 
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1. Modal Inti 

1) Modal disetor 

2) Agio saham 

3) Cadangan umum 

4) Cadangan tujuan 

5)  Laba ditahan 

6) Laba tahun lalu 

7) Laba tahun berjalan 

8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya 

dikonsolidasikan. 

2. Modal Pelengkap 

1) Cadangan revaluasi aktiva tetap 

2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan 

3) Modal kuasa 

4) Pinjaman subordinasi 

Aspek permodalan yang dimaksud meliputi penilaian terhadap komponen-

komponen sebagai berikut: 

1. Kecukupan, komposisi, dan proyeksi (trend ke depan) permodalan serta 

kemampuan permodalan bank dalam mengkover aset bermasalah. 

2. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal 

dari keuntungan, rencana permodalan bank untuk mendukung 

pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja 

keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank. 
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2.1.5.1.1 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 

Capital adequacy ratio merupakan indikator terhadap kemampuan bank 

untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank 

yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Menurut Dendawijaya (2009: 121) 

pengertian capital adequacy ratio adalah sebagai berikut : 

“Capital adequacy ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar 

jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari 

modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-

sumber di luar bank”. 

 

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011: 519) pengertian capital 

adequacy ratio adalah sebagai berikut : 

“Capital adequacy ratio adalah kecukupan modal yang menunjukan 

kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan 

kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, 

mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat 

berpengaruh terhadap besarnya modal bank.” 

 

Capital adequacy ratio merupakan indikator terhadap kemampuan bank 

untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank 

yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Penelitian aspek permodalan suatu 

bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau apakah modal bank 

tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhan. Artinya, permodalan yang 

dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal 

minimum bank. Persentase kebutuhan modal minimum yang diwajibkan menurut 

Bank of International Settlements (BIS) disebut capital adequacy ratio. Capital 

adequacy ratio minimum bagi bank-bank umum di Indonesia adalah 8%. Jika 

nilai capital adequacy ratio tinggi maka bank tersebut mampu membiayai 
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kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

profitabilitas. Penurunan jumlah modal bank akan menurunkan capital adequacy 

ratio. Penurunan capital adequacy ratio akan menurunkan kepercayaan 

masyarakat dan berarti mengancam keberlangsungan usaha perbankan. Capital 

adequacy ratio dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank dan total 

ATMR. Menurut Taswan (2010: 164) perhitungan capital adequacy ratio dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 CAR = 
     

                                
 x 100%  

 

Untuk menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), terdiri atas: 

1. ATMR untuk risiko kredit : Merupakan perkalian antara tagihan bersih 

dengan bobot risiko atas ekposur asset dalam neraca, dan kewajiban 

komitmen dan kontijensi dalam rekening administrative. 

2. ATMR untuk risiko pasar: Mencangkup risiko suku bunga, risiko nilai 

tukar, risiko ekuitas, atau risiko komoditas. Seluruh jenis risiko pasar 

dihitung jumlah beban modalnya dengan cara mengkonversi jumlah beban 

modal untuk seluruh jenis risiko pasar menjadi ekuivalen dengan ATMR 

dengan mengalikan dengan angka 12,5 atau 100/8) 

3. ATMR untuk Risiko Operasional : ATMR Risiko operasional diperoleh 

dengan mengalikan beban modal risiko operasional dengan angka 12,5 atau 

100/8. Bebean modal risiko operasional adalah rata-rata dari penjumlahan 

pendapatan bruto (gross income) tahunan (Januari-Desember) yang positif 

pada 3 (tiga) tahun terakhir dikali 15% (lima belas persen). 
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2.1.5.2 Faktor Kualtias Aktiva Produktif (Asset)  

 Kualitas aktiva bank umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari Tahun 2005 tentang penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum terdiri dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non 

Produktif. Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006: 118) mengartikan aktiva 

produktif adalah sebagai berikut : 

“Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang 

dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai 

dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk dari aktiva 

produktif.” 

 

Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan 

bank yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank. 

Kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan 

dengan penekanan pada arus kas debitur dan kemampuan membayar. Asset 

quality menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi 

bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang 

berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya 

dengan menentukan kolektibilitasnya, yaitu apakah lancar, kurang lancar, 

diragukan atau macet (Kuncoro dan Suhardjono, 2011: 519). 

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

6/23/DPNP tanggal 31 Mei Tahun 2004 dalam kualitas aktiva produktif adalah 

perkembangan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva 

produktif. Menurut Kamsir (2008: 50) kualitas aset digunakan untuk menilai 

jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank. Penilaian asset harus sesuai dengan 
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peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang didasarkan pada dua rasio 

yaitu : 

1. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) terhadap Aktiva 

Produktif (AP). 

2. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank 

terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk 

oleh bank. 

2.1.5.2.1 Non Performing Loan (NPL) 

Menurut Siamat (2005: 358) mengartikan non performing loan adalah 

sebagai berikut :  

“Non performing loan atau sering disebut kredit bermasalah dapat 

diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat 

adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal di luar 

kemampuan kendali debitur.” 

 

Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terlebih dahulu 

terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah 

kredit diberikan, bank wajib melakukan pengawasan dan pembinaan atas tahap-

tahap pemberian kredit yang dilakukannya (Kuncoro dan Suhardjono, 2011: 

243). Non performing loan/kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana 

nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya 

kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. Kredit bermasalah menurut 

Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas 

Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (Kuncoro dan Suhardjono, 2011: 420).  

Kredit bermasalah merupakan rasio dari risiko kredit, dimana non 

performing loan adalah sebuah kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap pegawai 
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bank. Karena dengan kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya 

pendapatan bank yang selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba 

(Kuncoro dan Suhardjono, 2011: 427). Menurut Sutojo (2008: 13) Bank 

Indonesia menggolongkan kredit bermasalah di Indonesia ke dalam tiga kelompok 

antara lain sebagai berikut : 

1. Kredit Kurang Lancar. Dalam paket Peraturan Pemerintah bulan Mei 

1993, kredit kurang lancar dibagi menjadi empat kelompok yaitu kredit 

dengan angsuran di luar KPR, kredit dengan angsuran untuk KPR, kredit 

tanpa angsuran dan kredit yang diselamatkan. Dimana terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan bunga melampaui 90-180 hari.  

2. Kredit yang diragukan adalah kredit tersebut tidak dapat diselamatkan, 

tetapi nilai jaminan kreditnya tidak kurang dari 100% nilai kredit dan 

bunga yang tertunggak. Dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok 

dan bunga melampaui 180-270 hari (PBI No.7/2/PBI/2005, 27 November 

2005). 

3.  Kredit Macet adalah kredit yang tidak memenuhi kriteria kredit lancar, 

kurang lancar dan kredit diragukan. Dapat memenuhi kriteria kredit 

diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa 

penggolongan kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman atau 

usaha penyelamatan kredit.  

Batas rasio non performing loan yang diperbolehkan Bank Indonesia 

maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan 

bank bersangkutan. Tingkat non performing loan yang semakin besar 
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menunjukkan bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kredit (Riyadi, 

2006: 161).  Apabila rasio non performing loan menurun, menandakan telah 

dilaksanakan perbaikan kualitas kredit yang diikuti dengan tingginya penyaluran 

kredit perbankan. Perbaikan kualitas kredit perbankan tidak terlepas dari upaya 

restrukturisasi maupun hapus buku yang dilakukan bank. Untuk mengantisipasi 

peningkatan risiko kredit, bank dapat melakukan pemupukan cadangan kerugian 

penghapusan kredit sehingga secara keseluruhan risikonya. Menurut Taswan 

(2010: 164) perhitungan non performing loan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

  
 

 

Untuk menghitung total kredit Non Performing Loan (NPL), dapat dilihat dari: 

1. Kredit yang berdasarkan mata uang dan jenis. 

2. Kredit yang berdasarkan sektor ekonomi. 

3. Kredit yang berdasarkan sisa umur jatuh tempo. 

4. Kredit yang berdasarkan kolektibilitas. 

5. Kredit yang berdasarkan segmen operasi. 

6. Kredit yang berdasarkan informasi lainnya. 

2.1.5.3 Faktor Manajemen (Management)  

Aspek manajemen menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh 

bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan 

operasionalnya (Sawir, 2003: 34). Kualitas manajemen menunjukkan 

kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 

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

𝑁𝑃𝐿 = 
Kredit Bermasalah

Total Kredit
  × 100% 

 



32 
 

 
 

bisnisnya untuk mencapai target (Kuncoro dan Suhardjono, 2011: 520). 

Penilaian kuantitatifnya dapat diukur dengan rasio net profit margin (NPM). 

Untuk menilai dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Kualitas manusia 

juga dilihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam 

menangani berbagai kasus yang terjadi. 

2.1.5.3.1  Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Alexandri (2008: 200) pengertian net profit margin adalah 

sebagai berikut  :  

“Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah 

dipotong pajak.”  

Menurut Rusdin (2008: 144) pengertian net profit margin adalah sebagai 

berikut  :  

“Net profit margin adalah rasio yang menunjukan kontribusi penjualan 

terhadap laba bersih yang dihasilkan semakin besar rasio semakin baik.”  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa net profit margin 

merupakan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Net profit margin 

dapat disebut juga sebagai ukuran keuntungan dengan membandingkan antara 

laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini 

menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan dan bisa juga 

diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran 

efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu.  
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Menurut Rusdin (2008: 144) perhitungan net profit margin dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

 

                  =  
                 

     
    100% 

2.1.5.4 Faktor Rentabilitas (Earning)  

Aspek rentabilitas (profitabilitas) menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuannya, dan sumber yang 

ada seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang dan 

sebagainya (Harahap, 2009: 309). Earnings merupakan aspek yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan (Kasmir, 

2010: 44). Kemampuan ini dilakukan dalam satu periode. Kegunaan aspek ini 

juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank 

yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas 

yang terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. Earnings 

(Rentabilitas) menunjukan tidak hanya jumlah kualitas dan trend earning tetapi 

juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan  kualitas earning. 

Penilaian kuantitatif terhadap earnings dapat diukur melalui rasio return on asset 

(ROA)lo.  

2.1.5.4.1 Return On Asset (ROA) 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012: 158) pengertian return on 

asset adalah sebagai berikut  :  

“ROA mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas 

aset yang dimiliki perusahaan.”  
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Menurut Brigham dan Houston dalam Ali Akbar Yulianto (2010: 153) 

pengertian return on asset adalah sebagai berikut  :  

“Rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total 

aset.”  

Menurut Rusdin (2008: 144) pengertian return on asset adalah sebagai 

berikut  :  

“Tingkat pengembalian (return) yang dihasilkan manajemen atas modal 

yang ditanam oleh pemegang saham sesudah dipotong kewajiban kepada 

kreditor .”  

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa return on asset 

merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan yang dilihat dari segi aset perusahaan tersebut. Semakin 

besar return on asset semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank 

sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012: 158) return on asset dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

               =  
                 

           
   100% 

 

 

2.1.5.5 Faktor Likuiditas (Liquidity)  

Menurut Harahap (2009: 301) mengartikan rasio likuiditas adalah sebagai 

berikut :  

“Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya.”  
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Untuk dapat memenuhi kewajibannya yang sewaktu-waktu, maka 

perusahaan harus mempunyai alat-alat untuk membayar kewajibannya, yang 

berupa aset-aset lancar yang jumlahnya harus jauh lebih besar dari pada 

kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar berupa kewajiban-kewajiban 

lancar (Harahap, 2009: 301). Komponen faktor likuiditas meliputi kewajiban 

bersih antar bank yaitu selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank 

lain dan modal inti bank. Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 

(dua) rasio, yaitu sebagai berikut :  

1. Rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti  

2. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.  

Kewajiban bersih antar bank adalah antara kewajiban bank dengan tagihan 

kepada bank lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit terhadap dana yang 

diterima oleh bank adalah penilaian likuiditas  dapat dilakukan sebagai berikut 

untuk rasio 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% 

mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan nilai maksimum 100. Dana 

yang diterima bank yaitu sebagai berikut :  

1) Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) 

2) Giro, Deposito dan Tabungan Masyarakat 

3) Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan 

tidak termasuk pinjaman subordinasi 

4) Deposito dan Pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 

bulan 
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5) Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 

3 bulan 

6) Modal inti  

7) Modal pinjaman 

2.1.5.5.1  Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004 

mengartikan loan to deposit ratio adalah sebagai berikut :  

 “Loan to deposit ratio merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap 

dana pihak ketiga (giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito).” 

Menurut Riyadi (2006: 195) mengartikan loan to deposit ratio adalah 

sebagai berikut :  

“Loan to deposit ratio merupakan perbandingan antara total kredit yang 

diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun 

oleh bank.” 

Dari penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian loan to deposit 

ratio pada dasarnya adalah merupakan sebuah rasio keuangan yang merupakan 

hasil dari perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap Dana Pihak 

Ketiga yang dihimpun oleh bank tersebut. Batas maksimum untuk loan to deposit 

ratio menurut peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Sebagian praktisi 

perbankan menyepakati bahwa batas aman dari loan to deposit ratio suatu bank 

adalah sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%.  
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Menurut Taswan (2010: 264) perhitungan non performing loan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

    =  
            

                                     
  × 100% 

 

2.1.6 Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Istilah umum untuk menggambarkan situasi kesulitan keuangan tersebut 

adalah kebangkrutan, kegagalan, ketidakmampuan melunasi hutang, dan default. 

Insolvency dalam kebangkrutan menunjukkan kekayaan bersih negatif. 

Ketidakmampuan melunasi utang menunjukkan kinerja negatif dan menunjukkan 

adanya masalah likuiditas. Default berarti suatu perusahaan melanggar perjanjian 

dengan kreditur dan dapat menyebabkan tindakan hukum. 

Menurut Platt dan Platt dalam Irham (2002: 1) pengertian kesulitan 

keuangan (financial distress) adalah sebagai berikut  : 

“Financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami 

oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan 

ataupun likuidasi.” 

Menurut Purwanti (2005: 27) pengertian kesulitan keuangan (financial 

distress) adalah sebagai berikut  : 

“Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan 

dalam keadaan tidak sehat atau krisis.” 
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Menurut Luciana dan Kristajadi (2003: 546) pengertian kesulitan 

keuangan (financial distress) adalah sebagai berikut  : 

 “Financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi 

keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi.” 

Menurut Supardi (2003: 79) pengertian kesulitan keuangan (financial 

distress) adalah sebagai berikut  : 

“Financial distress mempunyai makna kesulitan dana baik dalam arti dana 

dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja.” 

Dari pengertian di atas, kesulitan keuangan (financial distress) adalah 

suatu konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi di mana suatu perusahaan 

menghadapi masalah kesulitan keuangan. 

2.1.6.1 Manfaat Informasi Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Menurut Platt dan Platt dalam Luciana (2003: 546), menyatakan 

kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami financial distress adalah : 

1. Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah 

sebelum terjadinya kebangkrutan, 

2. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar 

perusahaan lebih mampu untuk membayar utang dan mengelola 

perusahaan dengan lebih baik, 

3. Memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan pada masa yang 

akan datang. 
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2.1.6.2 Bentuk-bentuk Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Menurut Brigham dan Gapenski (1997) dalam Fachrudin (2008: 5) 

mengartikan kesulitan keuangan (financial distress) berdasarkan tipenya sebagai 

economic failure, business failure, technical insolvency, insolvency in bankruptcy, 

dan legal bankruptcy. Penjelasan masing-masing tipe adalah sebagai berikut : 

1. Economic failure adalah keadaan ketika pendapatan perusahaan tidak 

dapat menutupi total biaya, termasuk cost of capital-nya. 

2. Business failure diartikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi 

dengan akibat kerugian kepada kreditur. 

3. Technical insolvency, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancar 

ketika jatuh tempo. 

4. Insolvency in bankruptcy, perusahaan memiliki nilai buku hutang melebihi 

nilai pasar aset. 

5. Legal bankruptcy, perusahaan telah diajukan tuntutan secara resmi dengan 

undang-undang. 

2.1.6.3 Penyebab Terjadinya Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Menurut Fachrudin (2008: 6) mengelompokkan penyebab-penyebab 

kesulitan keuangan sebagai berikut: 

1. Neoclassical model, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak 

tepat. Prediksi kesulitan keuangan dilakukan dengan menggunakan data 

neraca dan laporan laba rugi. Misalnya ukuran profitabilitas berupa return 

on assets dan ukuran solvabilitas berupa debt to assets ratio. 
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2. Financial model, bauran aktiva benar tapi struktur keuangan salah dan 

dihadapkan pada batasan likuiditas. Hal ini berarti bahwa walaupun 

perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus 

bangkrut juga dalam jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang 

tidak sempurna dan struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama 

kasus ini. Prediksi kesulitan keuangan dilakukan dengan menggunakan 

indikator keuangan atau indikator kinerja seperti turnover/total assets, 

revenues/turnover, ROA, ROE, dan profit margin. 

3. Corporate governance model, kebangkrutan disebabkan bauran aktiva dan 

struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. 

Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan menjadi out of the market 

sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak 

terpecahkan. Prediksi kesulitan keuangan dilakukan dengan menggunakan 

informasi kepemilikan. Kepemilikan berhubungan dengan struktur tata 

kelola perusahaan dan goodwill perusahaan. 

Faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan, di antaranya yaitu : 

1. Faktor Internal Kesulitan Keuangan 

Merupakan faktor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang 

bersifat mikro ekonomi. faktor internal dapat berupa: 

1) Kesulitan arus kas 

Disebabkan oleh tidak imbangnya aliran penerimaan uang yang 

bersumber dari penjualan dengan pengeluaran uang untuk 

pembelanjaan dan terjadinya kesalahan pengelolaan arus kas (cash 
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flow) oleh manajemen dalam pembiayaan operasional perusahaan 

sehingga arus kas perusahaan berada dalam kondisi defisit. 

2) Besarnya jumlah utang 

Perusahaan akan terus mengembangkan aktivitasnya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut perusahaan 

akan melakukan berbagai aktivitas dalam mencapai tujuannya tersebut. 

Salah satu sumber pendanaan perusahaan dalam aktivitasnya sehari-

hari yaitu dengan melakukan pinjaman. Perusahaan harus mampu 

mengatur utang-utang yang dimiliki. Kebijakan utang pun hendaknya 

menjadi fokus perusahaan. Jika ternyata terbukti adanya suatu 

ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengatur penggunaan 

dana pinjaman hal ini akan berakibat terjadinya gagal pembayaran 

(default) yang pada akhirnya timbul penyitaan harta perusahaan yang 

dijadikan sebagai jaminan pada bank. 

3) Kerugian dalam kegiatan operasi perusahaan selama beberapa tahun 

Faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress). Situasi ini perlu 

mendapat perhatian manajemen dengan seksama dan terarah. 

2. Faktor Eksternal Kesulitan Keuangan 

Faktor eksternal kesulitan keuangan merupakan faktor-faktor di luar 

perusahaan yang bersifat makro ekonomi yang mempengaruhi baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap kesulitan keuangan perusahaan. 

Faktor eksternal kesulitan keuangan dapat berupa kenaikan tigkat bunga 
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pinjaman. Utang merupakan suatu hal yang secara makro tidak dapat 

dihindarkan oleh perusahaan. Konsekuensi dari utang perusahaan yaitu 

bunga yang akan menjadi kewajiban perusahaan. Ketidakpastian tingkat 

bunga dapat berimbas pada kondisi keuangan perusahaan. Terlebih lagi 

jika tingkat bunga pinjaman mengalami kenaikan. Hal ini akan menjadi 

kesulitan bagi perusahaan karena harus mengembalikan pinjaman dengan 

jumlah yang lebih besar. Sebaiknya hal tersebut menjadi fokus perusahaan 

sebab sedikit banyak akan berpengaruh pada kondisi perusahaan itu 

sendiri. 

2.1.6.4 Cara Mengatasi Kondisi Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Menurut Rodoni dan Ali (2009: 196) kesulitan keuangan (financial 

distress) dapat diatasi dengan beberapa cara, di antaranya yaitu : 

1. Berhubungan dengan aset perusahaan yaitu dengan menjual aset-aset 

utama, melakukan merger dengan perusahaan lain, menurunkan 

pengeluaran dan biaya penelitian pengembangan. 

2. Berhubungan dengan restrukturisasi keuangan yaitu dengan menerbitkan 

sekuritas baru, mengadakan negosiasi dengan bank dan kreditor, dan 

bankrut. Kesulitan keuangan (financial distress) dapat melibatkan 

restrukturisasi aset ataupun restrukturisasi keuangan. 

2.1.6.5 Cara Pengukuran Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Dalam penelitian ini cara mengukur kesulitan keuangan (financial 

distress) yaitu menggunakan rasio time interest earned ratio (interest coverage 

ratio). Rasio ini merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak 
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atau laba operasi (EBIT) dengan beban bunga. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

 

Time interest earned ratio =  EBIT (Operating Profit) 

                  Interest Expense 

 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana besarnya jaminan keuntungan 

sebelum bunga dan pajak atau laba operasi (EBIT) untuk membayar beban 

bunganya. Menurut Fahmi (2011: 63), semakin tinggi rasio semakin baik karena 

perusahaan dianggap mampu untuk membayar beban bunga periode tertentu 

dengan jaminan laba operasi yang diperolehnya pada periode tertentu. Time 

interest earned ratio (interest coverage ratio) merupakan contoh rasio yang 

tergolong financial risk ratio. Analisis risiko memeriksa ketidakpastian arus 

pendapatan untuk perusahaan dan sumber daya modal individu (seperti: utang, 

saham preferen, dan saham biasa). Time interest earned ratio (interest coverage 

ratio) yaitu rasio yang berhubungan dengan arus pendapatan yang tersedia untuk 

membayar kewajiban membayar bunga dan membayar leasee. Time interest 

earned ratio (interest coverage ratio) yang nilainya tinggi mengindikasikan 

rendahnya risiko keuangan yang dihadapi (Tunggal, 2008: 56). Risiko yang ada 

dalam penelitian ini dapat diartikan atau mengarah pada permasalahan keuangan 

perusahaan.  

2.2 Kerangka Pemikiran  

Perbankan mempunyai peran yang sangat vital dalam pencapaian tujuan 

knasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup 
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masyarakat serta menunjang berjalannya roda perekonomian mengingat fungsinya 

sebagai lembaga intermediasi, penyelenggara transaksi pembayaran, serta alat 

transmisi kebijakan moneter. Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi 

yang semakin kompetitif, setiap bank dituntut agar dapat berkompetisi dengan 

bank lainnya. Hal tersebut mendorong pihak manajemen perbankan harus mampu 

bekerja secara efektif dan efisien. Perbankan memegang peranan penting bagi 

pembangunan ekonomi sebagai financial intermediary atau perantara pihak yang 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Hal tersebut sesuai 

dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (pasal 1) tentang Perbankan 

menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

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

taraf hidup rakyat banyak. 

Peranan bank dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sangat 

vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling 

mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan 

ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu 

bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat akan sangat 

mempengaruhi kesehatan dunia perbankan (Jamal dkk, 2008: 5). Pada dasarnya 

tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan optimal 

dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Kenaikan 

nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator 
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naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan (Kuncoro dan 

Suhardjono, 2011: 495).  

Dalam dunia bisnis, persaingan yang semakin kompetitif membuat 

beberapa perusahaan mengalami kerugian atau mengalami kondisi kesulitan 

keuangan (financial distress) yang pada akhirnya membuat perusahaan tersebut 

tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya atau sampai mengalami kebangkrutan. 

Dalam hal ini kesulitan keuangan (financial distress) adalah tahap penurunan 

kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum 

terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Plat dan Plat, 2002: 1). Beberapa 

perbankan yang mengalami kebangkrutan dikarenakan kondisi ekonomi yang 

terjadi. Kebangkrutan yang dialami perbankan dapat terjadi baik disebabkan oleh 

faktor eksternal ataupun faktor internal. Faktor internal yang dapat menyebabkan 

kebangkrutan salah satunya penurunan profitabilitas yang diakibatkan tingkat 

kesehatan bank yang buruk. Berdasarkan hal tersebut, maka penting bagi 

perbankan untuk dapat menilai tingkat kesehatan bank sebagai tolak ukur kinerja 

keuangan perbankan. 

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 dikatakan 

bahwa penilaian kinerja bank menggunakan beberapa kriteria atau dikenal dengan 

analisis CAMEL. Rasio tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu 

kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan 

Standar Bank Indonesia. Pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas 

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank 

meliputi aspek permodalan (capital), aspek kualitas aktiva produktif (asset), aspek 
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manajemen (management), aspek rentabilitas (earning), dan aspek likuiditas 

(liquidity) (Riyadi, 2006:150). Dalam penelitian ini aspek permodalan (capital) 

diukur menggunakan capital adequacy ratio (CAR), aspek kualitas aktiva 

produktif (asset) diukur menggunakan non performing loan (NPL), aspek 

manajemen (management) diukur menggunakan net profit margin (NPM), aspek 

rentabilitas (earning) diukur menggunakan return on asset (ROA), dan aspek 

likuiditas (liquidity) diukur menggunakan loan to deposit ratio (LDR).  

2.2.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Kondisi 

Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Capital adequacy ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar 

jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, 

surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, 

di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank 

(Dendawijaya, 2009: 121). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang 

didasarkan kepada ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (Bank for International 

Settlements) batas minimum capital adequacy ratio  untuk perbankan di Indonesia 

sebesar 8%.  

Capital adequacy ratio menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank 

masih dapat ditutup oleh ekuitas bank yang tersedia. Semakin besar angka capital 

adequacy ratio maka semakin besar modal bank yang tersedia dalam 

mengantisipasi risiko yang timbul dari penanaman aktiva. Apabila capital 

adequacy ratio yang dimiliki semakin rendah berarti semakin kecil modal bank 

yang dimiliki untuk menanggung aktiva berisiko, sehingga semakin besar 
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kemungkinan bank akan mengalami kondisi bermasalah karena modal yang 

dimiliki bank tidak cukup menanggung penurunan nilai aktiva berisiko (Bestari 

dan Rohman, 2013). Jadi semakin tinggi capital adequacy ratio, maka semakin 

rendah kondisi kesulitan keuangan (financial distress). 

2.2.2 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Terhadap Kondisi Kesulitan 

Keuangan (Financial Distress) 

Risiko yang dihadapi bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit dan/atau 

bunga yang disebut default risk atau risiko kredit. Meskipun risiko kredit 

bermasalah tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat yang 

wajar. Kredit yang termasuk dalam kategori non performing loan adalah kurang 

lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Non performing loan atau sering 

disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami 

kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor 

eksternal di luar kemampuan kendali debitur (Siamat, 2005: 358). Besarnya non 

performing loan yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5%.  

Rasio non performing loan menunjukan tingginya angka kredit macet pada 

bank, semakin besar non performing loan menunjukan semakin tinggi risiko 

kredit yang harus dihadapi bank, sehingga semakin besar bank menghadap 

kondisi bermasalah (Bestari dan Rohman, 2013).  Semakin besar non 

performing loan semakin besar pula cadangan yang harus dibentuk, yang berarti 

semakin besar opportunity cost yang harus ditanggung oleh bank yang pada 

akhirnya dapat mengakibatkan potensi kerugian pada bank (Giniarto dan Ibad, 
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2003). Jadi semakin tinggi non performing loan, maka semakin tinggi pula 

kondisi kesulitan keuangan (financial distress). 

2.2.3 Pengaruh Net Profit Margin (NPM) Terhadap Kondisi Kesulitan 

Keuangan (Financial Distress) 

Net profit margin adalah rasio yang menunjukan kontribusi penjualan 

terhadap laba bersih yang dihasilkan semakin besar rasio semakin baik (Rusdin, 

2008: 144). Net profit margin digunakan sebagai prediksi dari aspek manajemen 

dengan alasan bahwa seluruh kegiatan manajemen bank akan mempengaruhi dan 

bermuara pada perolehan laba bank tersebut. 

Semakin besar net profit margin menggambarkan laba yang diperoleh  

semakin tinggi. Artinya dengan tingginya laba yang diperoleh maka 

menggambarkan kinerja keuangan manajemen perbankan yang baik dan 

kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Namun sebaliknya, 

jika rendahnya laba yang diperoleh oleh perusahaan menggambarkan kinerja 

keuangan manajemen perbankan yang buruk dan kemungkinan bank dalam 

kondisi bermasalah semakin besar  yang erat kaitannya dengan kondisi kesulitan 

keuangan (financial distress). Jadi semakin tinggi net profit margin, maka 

semakin rendah kondisi kesulitan keuangan (financial distress). 

2.2.4 Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Kondisi Kesulitan 

Keuangan (Financial Distress) 

Return on asset mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba atas aset yang dimiliki perusahaan  (Darmadji dan Fakhrudin, 2012: 158). 

Semakin besar return on asset suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan 
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yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan aset (Dendawijaya, 2009: 134).  

Semakin besar return on asset maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin kecil. Namun sebaliknya semakin kecil return on asset maka 

semakin kecil pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Rendahnya kemampuan 

bank dalam memperoleh laba erat kaitannya dengan kondisi kesulitan keuangan 

(financial distress) yang dapat berdampak pada kebangkrutan. Jadi semakin tinggi 

return on asset, maka semakin rendah kondisi kesulitan keuangan (financial 

distress). 

2.2.5 Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) Terhadap Kondisi Kesulitan 

Keuangan (Financial Distress) 

Loan to deposit ratio adalah perbandingan antara total kredit yang 

diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank 

(Riyadi, 2006: 195). Batas maksimum untuk loan to deposit ratio menurut 

peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Sebagian praktisi perbankan 

menyepakati bahwa batas aman dari loan to deposit ratio suatu bank adalah 

sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%.  

Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank 

yang bersangkutan, semakin rendah tingkat kesehatan bank, sehingga kemampuan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar (Kurniasari dan 

Ghozali, 2013). Namun sebaliknya jika semakin rendah loan to deposit ratio 
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menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit. Maka dalam 

hal ini perbankan harus dapat mengontrol kondisi loan to deposit ratio sesuai 

batas aman yang ditentukan Bank Indonesia. Jadi semakin tinggi loan to deposit 

ratio , maka semakin tinggi pula kondisi kesulitan keuangan (financial distress). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud menggambarkan 

skema kerangka pemikiran dan paradigma pemikiran sebagai bentuk alur 

pemikiran peneliti, yaitu sebagai berikut : 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2.5 

Paradigma Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2.6 Review Penelitian Terdahulu 

Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Kurniasari dan 

Ghozali  

(2013) 

Pengaruh Rasio 

Camel Dalam 

Memprediksi 

Financial Distress 

Perbankan 

Indonesia  

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

CAR, NPL, ROA, dan 

ROE tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

financial distress, 

sedangkan LDR dan 

BOPO berpengaruh 

signifikan terhadap 

financial distress 

Persamaannya 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabel 

independen rasio 

camel (CAR, NPL, 

ROA, ROE, LDR, 

dan BOPO) dan 

variabel dependen 

financial distress.  

Perbedaannya adalah pada 

penelitian sebelumnya 

menggunakan rasio camel 

ROE dan BOPO, 

sedangkan dalam penelitian 

ini tidak menggunakan 

rasio tersebut tetapi 

menggunakan rasio NPM. 

Capital Adequacy Ratio 
(X1) 

Kondisi Kesulitan 

Keuangan  

(Financial Distress) 

(Y) 

 

Non Performing Loan 
 (X2) 

Net Profit Margin  
(X3) 

Loan To Deposit Ratio  
(X5) 

Return On Asset  
(X4) 
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Tabel 2.1 

(Lanjutan) 

 

No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

 

Judul Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

2. Bestari dan 

Rohman 

(2013) 

Pengaruh Rasio 

Camel dan 

Ukuran Bank 

Terhadap Prediksi 

Kondisi 

Bermasalah Pada 

Sektor Perbankan 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

NIM berpengaruh 

signifikan terhadap 

prediksi kondisi 

bermasalah, sedangkan 

CAR, NPL, ROA, 

BOPO, dan LDR tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap prediksi 

kondisi bermasalah. 

Persamaannya 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabel 

independen rasio 

camel dan variabel 

dependen financial 

distress. 

Perbedaannya adalah pada 

penelitian sebelumnya 

menggunakan variabel 

independen ukuran bank, 

sementara dalam penelitian 

ini tidak menggunakan 

variabel tersebut. Selai itu 

pada penelitian sebelumnya 

rasio camel salah satunya 

terdiri dari BOPO, 

sedangkan dalam penelitian 

ini menggunakan rasio 

NPM dalam mengukur 

faktor manajemen. 

3. Sari  

(2014) 

Analisis Pengaruh 

Rasio Camel 

Dalam 

Mendeteksi 

Financial Distress 

Pada Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa  

terdapat tiga 

variabel yang 

mempengaruhi financial 

distress perbankan di 

Indonesia yaitu ROA, 

NPL, LDR; selain 

ketiga rasio 

tersebut, variabel lain 

yaitu CAR, ROE, 

BOPO tidak 

berpengaruh. Jadi rasio 

ROA yang rendah 

mengurangi penyebab 

financial distress 

sedangkan rasio NPL 

dan LDR yang tinggi 

akan 

menjadi penyebab 

financial distress. 

Persamaannya 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabel 

independen rasio 

camel dan variabel 

dependen financial 

distress. 

Perbedaannya adalah pada 

penelitian sebelumnya 

menggunakan variabel 

independen rasio camel 

yang salah satu rasionya 

terdiri dari ROE dan 

BOPO, sedangkan dalam 

penelitian ini tidak 

menggunakan rasio tersebut 

tetepai menggunakan rasio 

NPM. 

4. Nugroho  

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Rasio CAR, NPL, 

ROA, BOPO dan 

LDR 

Terhadap Prediksi 

Kondisi 

Bermasalah Usaha 

Perbankan di 

Indonesia Versi 

Majalah Infobank 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa  

CAR dan ROA 

berpengaruh negatiof 

dan signifikan terhadap 

prediksi kondisi 

bermasalah pada bank, 

sedangkan NPL, BOPO 

dan LDR tidak 

berpengaruh signifikan. 

 

Persamaannya 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabel 

independen rasio 

camel dan variabel 

dependen financial 

distress. 

Perbedaannya adalah pada 

penelitian sebelumnya 

menggunakan variabel 

independen rasio camel 

yang salah satu rasionya 

terdiri dari BOPO, 

sedangkan dalam penelitian 

ini tidak menggunakan 

rasio tersebut tetepai 

menggunakan rasio NPM 

dalam mengukur faktor 

manajemen. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

H1  :  Capital adequacy ratio berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi 

kesulitan keuangan (financial distress) 

H2  :  Non performing loan berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi 

kesulitan keuangan (financial distress) 

H3  :  Net profit margin berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi kesulitan 

keuangan (financial distress) 

H4 :  Return on asset berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi kesulitan 

keuangan (financial distress) 

H5 :  Loan to deposit ratio berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi 

kesulitan keuangan (financial distress) 

H6 :  CAR, NPL, NPM, ROA, dan LDR berpengaruh secara signifikan terhadap 

kondisi kesulitan keuangan (financial distress) 

 

 

 


