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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Bank 

Bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 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 dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
 
Pengertian bank menurut SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 

1990 pengertian Bank adalah “Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya 

di bidang keuangan melakukan penghimopunan dan penyaluran dana kepada 

masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa bank merupakan suatu lembaga 

yang bergerak di bidang keuangan, dengan kegiatan utama bank ialah sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya dalam bentuk pinjaman 

kepada masyarakat lainnya. 

Bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang 

keuangan. Bank  dikenal  sebagai  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  

utamanya  menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Disamping itu bank 

juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang 

membutuhkan, sebagai tempat untuk menukar uang, dan memindahkan uang 

atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. 
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Dimulai sejak zaman Babylonia, tugas bank pada waktu itu lebih bersifat 

tukar-menukar mata uang, kemudian usaha ini berkembang dengan menerima 

tabungan,   menitipkan,   ataupun   meminjamkan   uang   dengan   memungut   

bunga pinjaman sebagai imbalannya. Kemudian usaha perbankan ini 

berkembang ke Asia dibawa oleh bangsa Eropa yang datang ke Asia saat 

melakukan penjajahan di Negara-negara  jajahannya.  Seperti  pada  mulanya  

bank  mulai  ada  di  negara  Indonesia karena dibawa bangsa Belanda pada 

saat menjajah bangsa Indonesia. 

Bank berasal dari kata Italia “banco” yang berarti bangku. Bangku inilah 

yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada 

para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Kasmir  

(2003: 11) mengartikan  bank  secara  sederhana sebagai: “Lembaga 

keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. 

Sedangkan pengertian lembaga keuangan, masih dalam bukunya, 

Kasmir (2003;11) adalah “Setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan 

dimana kegiataannya  baik  hanya  menghimpun  dana,  atau  hanya  

menyalurkan  dana  atau kedua – duanya menghimpun dan menyalurkan dana.” 

Menurut pasal 1 Undang – Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Perbankan, Bank 

adalah Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan 

berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan 

Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan 
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sebagai badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

Berdasarkan fungsinya, bank didefinisikan sebagai “intermediasi 

keuangan dalam menerima dana dari pihak luar dan memberikan pinjaman 

kepada seluruh pihak tertentu yang membutuhkan disamping memberikan 

pelayanan jasa keuangan lainnya” (Rose, 2002, p4). Berdasarkan pengertian di 

atas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu 

berkaitan dalam bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha 

perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan 

dana, serta memberikan jasa bank lainnya. 

2.1.2 Sistem Perbankan Indonesia 

Jika berbicara mengenai sistem perbankan di Indonesia, maka kita harus 

mengacu pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pembahasan 

sistem perbankan dalam UU ini mencakup mengenai : 

1. Asas, fungsi dan tujuan perbankan 

2. Jenis-jenis dan usaha bank 

3. Perizinan, pemilikan, dan bentuk-bentuk hukum bank. 

4. Persyaratan dan prosedur pendirian bank. 

Keempat elemen inilah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem 

perbankan. Dimana masing-masing elemen berkaitan. Mulai dari latar belakang 

tujuan perbankan, bentuk-bentuk lembaga perbankan, bagaimana cara 

mendirikan bank serta pengaturan  kepemilikannya. Untuk dapat memahami 



11  

sistem perbankan, maka kita akan memahaminya satu persatu dari elemen-

elemen tersebut. 

2.1.3 Jenis Bank di Indonesia 

Lembaga perbankan di Indonesia dikelompokkan menjadi dua jenis 

lembaga perbankan. Hal tersebut teramantkan dalam pasal 5 UU Perbankan 

yaitu Jenis Bank Umum dan Jenis Bank Perkreditan Rakyat. 

1. Bank Umum 

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum 

adalah bank pencipta uang giral. Selain itu, bank umum dapat mengkhususkan 

diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan pembiayaan jangka 

panjang, kegiatan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha 

ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan 

pengembangan pembangunan perumahan. 

2. Bank Perkreditan rakyat. 

Bank Perkreditan rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan 

sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral. 

Menurut Muhamad Djumhana, pembagian jenis bank pada pasal 5 UU 

Perbankan hanya mendasarkan pada segi fungsi bank. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat 

diselenggarakannya. Selain melihat jenis bank dari segi fungsi, jenis bank dapat 

dilihat dari aspek kepemilikan, aspek status, aspek cara menentukan harga, yang 
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secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

3. Aspek Kepemilikan. 

Melihat jenis bank dari aspek kepemilikan adalah melihat dari siapa yang 

memiliki bank tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat dari akte pendirian, jumlah 

saham yang dimiliki. Adapun jenis bank berdasarkan aspek kepemilikan terdiri 

dari : 

a. Bank milik pemerintah, yaitu bank yang dalam akte pendirian terlihat 

bahwa kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga 

keuntungan yang diperoleh juga dimiliki oleh pemerintah. 

b. Bank milik swasta nasional, yaitu jenis bank yang dalam akte 

pendiriannya terlihat bahwa kepemilikan sahamnya oleh pihak swasta 

nasional, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi milik swasta 

nasional. 

c. Bank milik koperasi, yaitu bank yang dalam akte pendirianna terlihat 

kepemilikan sahamnya merupakan milik badan hukum koperasi. 

d. Bank milik swasta asing, yaitucabang dari bank yang sahamnya dimiliki 

oleh swasta asing maupun pemerintah asing. Karena merupakan kantor 

cabang, maka kantor pusatnya berada di luar negeri dan keuntungannya 

juga dimiliki oleh pihak swasta asing. 

e. Bank campuran, pada jenis bank ini sahamnya dimiliki oleh pihak asing 

dan pihak swasta nasional. 

4. Aspek Status 

Melihat jenis bank dari aspek status adalah melihat bank dari segi 

kemampuan atau luasnya dalam melayani masyarakat. Status dan kedudukan 

bank diukur dari kemampuannya melayani masyarakat yang terdiri dari jumlah 
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produk yang ditawarkan, modal serta kualitas pelayanannya. Berdasarkan aspek 

status, jenis bank terdiri dari : 

a. Bank Devisa, yaitu jenis bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 

negeri atau berhubungan dengan mata uang asing, seperti travelers 

cheque, Letter of credit, transaksi transfer ke luar negeri. Penanganan 

bank. 

b. Bank Non Devisa, yaitu jenis bank yang belum memiliki izin sebagai bank 

untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri. Sehingga kegiatan yang 

dilakukan oleh bank ini hanya meliputi transaksi di dalam negeri. 

5. Aspek Menentukan Harga 

Melihat jenis bank dari aspek menentukan harga adalah melihat dari bank 

tersebut menentukan harga, baik harga beli maupun harga jual. Bank ini dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Bank konvensional, yaitu bank dalam kegiatan operasionalnya 

menggunakan prinsip-prinsip konvensional yang menggunakan dua 

metode, yaitu : 

1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan 

maupun produk pnjaman. 

2) Menetapkan biaya dalam nominal atau persentase atas jasa-jasa 

yang diberikan. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based. 

Sebagian besar bank di Indonesia melaksanakan prinsip perbankan 

konvensional. 

b. Bank Syariah, yaitu bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah 

islam. Dalam kegiatan operasinya, baik kegiatan menghimpun dana dari 

masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank 
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syariah ini menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan 

prinsip jual beli dan bagi hasil. Berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan 

perbankan, pembagian jenis perbankan dalam pasal 5 UU Perbankan 

memberi arah bahwa perbankan di Indonesia ruang lingkup usahanya 

bergeser dari spesialisasi perbankan menjadi universal perbankan. 

Dimana perbankan diberi ruang luas untuk mengembangkan usahanya. 

Sedangkan spesialisasi kegiatannya akan berlangsung secara alamiah 

melalui mekanisme pasar. 

2.1.4 Arsitektur Perbankan Indonesia 

 Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar 

sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, 

bentuk,  dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai 

sepuluh tahun ke depan.   Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di 

masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu 

sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan 

sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. 

Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan 

sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan 

sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah 

meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan 

pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.  Peluncuran API tersebut 

tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun 

kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah 

sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu 
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program utama dalam buku putih tersebut. 

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang 

lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam 

mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia 

merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum 

dalam API.  Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak 

terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada 

perekonomian nasional maupun internasional.  Penyempurnaan terhadap 

program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih 

spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke 

depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap 

dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait 

Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta  

pengembangaan UMKM.  
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Gambar 2.1.  Kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia 

 

2.1.5 Analisis Risiko Keuangan pada Perbankan 

2.1.5.1. Pengertian Risiko 

Menurut Kloman (2000), kata "risk" dalam bahasa Inggris berasal dari 

bahasa Italia kuno yaitu "riscare". Risiko mempunyai definisi yang begitu 

beragam dengan begitu banyak pengertian dan interpretasi, tergantung dari cara 

orang memandangnya. Risiko dapat dipandang sebagai:  

1. Sesuatu yang merugikan terjadi (risk of loss)  

2. Suatu ketidakpastian (risk of volatility)  

3. Sesuatu yang menguntungkan tidak terjadi (risk of lost opportunity).  

Definisi risiko yang dinyatakan oleh Prof.Imam Ghozali (2007) adalah 

“Potensi terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank”.  

Bank Indonesia (2003) mendefinidsikan risiko adalah potensi timbulnya 

suatu kerugian akibat terealisasinya suatu kejadian tertentu yang diperkirakan. 

Risiko merupakan konsep yang digunakan oleh auditor dan manajemen untuk 
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menyatakan perhatian mereka tentang dampak yang mungkin terjadi atas 

lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap peristiwa yang terjadi 

dapat mempunyai dampak yang material atau konsekuensi yang signifikan bagi 

organisasi dan tujuan organisasi. Akibat yang bersifat negatif disebut dengan 

risiko (risk) dan akibat yang bersifat positif disebut dengan kesempatan 

(opportunities).  

Jenis-jenis Risiko berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 5/8 tahun 

2003 mengidentifikasikan terdapat 8 Risiko Inherent pada Industri Perbankan 

yaitu : 

1. Risiko Kredit 

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak ke tiga 

dalam memenuhi kewajibannya. Risiko Kredit dalam perbankan ditentukan oleh 

tingkat prosentasi Non Performing Loan (NPL). Dengan menggunakan rumus : 

Rasio NPL = (Total NPL / Total Kredit )x 100% 

2. Risiko Pasar 

Risiko Pasar adalah Risiko yang timbul karena adanya pergerakan Portofolio 

yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank. 

3. Risiko Likuiditas 

Risiko Likuiditas adalah Risiko yang disebabkan karena Bank tidak mampu 

membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Dihitung dengan mengukur 

Curent Ratio dengan rumus sebagai berikut : 

                Aktiva Lancar 
Current Ratio  =  _______________    X 100 % 

                                           Hutang Lancar 
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4. Risiko Operasional 

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan karena adanya 

ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, 

kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi 

operasional perusahaan. 

5. Risiko Hukum 

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek 

yuridis, diantaranya adalah adanya tuntutan hukum, kurangnya peraturan 

undang-undang yang mendukung bank, dan kelemahan perikatan. Dan 

pengikatan agunan yang tidak sempurna. 

6. Risiko Reputasi 

Risiko Reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi 

negative atau adanya perseden buruk terhadap bank. 

7. Risiko Strategik 

Risiko Strategik adalah risiko yang disebabkan oleh penetapan dan 

pelaksanaan strategu bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang 

tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. 

8. Risiko Kepatuhan 

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh Bank tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.  

 
2.1.5.2. Klasifikasi Risiko 

a. Risiko Kredit 

Eksistensi sebuah bank tidak hanya ditentukan oleh besarnya giro, 

tabungan, dan deposito yang dapat dihimpun dari masyarakat, tetapi juga dari 

besarnya kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Di dalam penyaluran 
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kredit kepada masyarakat, maka bank akan berhadapan dengan suatu risiko, 

yaiu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang paling signifikan yang dihadapi 

bank, dan keberhasilan bisnis mereka tergantung pada pengukuran yang akurat 

dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi terhadap pengelolaan risiko ini daripada 

risiko lainnya (Gieseche, 2004). Risiko kredit timbul sebagai akibat kegagalan 

pihak lawan memenuhi kewajibannya (Tampubolon, 2004: 24). Risiko ini dapat 

timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang 

buruk ini dapat berupa ketidak mampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau 

seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. 

Sementara itu definisi lain menjelaskan risiko kredit merupakan risiko yang timbul 

akibat tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran 

pinjaman maupun bunga kredit, yang berakibat hilangnya aset serta turunnya 

laba bank tersebut (Juli dkk, 2004: 64). Risiko kredit merupakan kerugian yang 

disebabkan terjadinya default dari debitur atau karena terjadinya penurunan 

kualitas kredit debitur (Bessis Joel, 1998). Pada saat terjadinya penurunan 

kualitas kredit, meskipun belum default, sudah mencerminkan adanya kenaikan 

risiko kredit. Hal tersebut mencerminkan membesarnya peluang terjadi default 

akibat turunya kualitas kredit. 

Down dan Kevin (1999: 166) mendefinisikan risiko kredit sebagai risiko 

meningkatnya kerugian akibat kegagalan counterpart memenuhi pembayaran 

pada waktu yang telah disepakati. Sementara Kountur (2006: 3) mendefinisikan 

“risiko” adalah kemungkinan kejadian yang merugikan. Risiko akan menjadi 

besar apabila semakin banyak/kompleknya aktifitas yang dilakukan maka 

semakin besar risiko yang dihadapi. Risiko kredit akan dihadapi oleh bank ketika 

nasabah (customer) gagal dalam membayar hutang atau kredit yang diterimanya 
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pada saat jatuh tempo. Besarnya kredit yang disalurkan ke masyarakat 

(nasabah) tercermin dari besarnya Loan to Deposit Ratio (LDR). Jika LDR 

melampaui batas yang ditetapkan regulasi sebesar 100%, maka ini berarti risiko 

kredit meningkat. Potensi untuk tidak terbayarnya hutang tinggi, dan ini akan 

berdampak pada peningkatan biaya operasional bank (BOPO), sehingga bank 

menjadi tidak efisien. Melalui Surat Edaran BI No. 3/30 DPNP tanggal 14 

Desember 2001, BI membuat ketentuan bahwa BOPO maksimum sebesar 90%. 

Semakin tinggi rasio BOPO berarti semakin tidak efisien biaya operasional yang 

dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank untuk 

memperoleh laba semakin kecil. 

Risiko kredit atau sering disebut default risk merupakan risiko akibat 

kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman 

yang diperoleh dari perusahaan beserta bunganya sesuai dengan jamgka waktu 

yang telah ditentukan. Salah satu bentuk risiko kredit adalah kredit bermasalah, 

yang digolongkan atas kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam 

penelitian ini tingkat risiko kredit diproksikan dengan NPL (Non Peforming Loan), 

dikarenakan NPL dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang 

bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh 

suatu bank. (Teguh Pudjo Mulyono, 1995). Semakin tinggi rasio ini maka akan 

semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah 

semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam 

kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) 

yang diperoleh bank (Kasmir, 2004). Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia, besarnya NPL yang baik adalah di bawah 5%. Secara 
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sistematis rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Surat Edaran BI 

No.3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001): 

Secara umum risiko kredit dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

sebagai berikut. 

a. Karyawan itu sendiri, yaitu terkait dengan pengetahuan, pengalaman, 

keahlian, dan kompetensi untuk menetukan kelayakan seorang nasabag 

untuk menerima kredit yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah 

tersebut.  

b. Nasabah, terkait dengan watak dan tanggung jawab seseorang untuk 

memenuhi kewajiaban yang telah dibebankan kepadanya.  

c. Proses kredit yang terkait dengan kualitas sistem pengendalian kredit, 

pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas, serta efektifitas laporan 

manajemen dan rencana tindakan siaga.  

d. Sistem otomasi yang terkait dengan efektivitas dan kemampuan sistem 

kredit serta sistem informasi manajemen yang komprehensif akurat dan 

tepat waktu.  

Risiko kredit dihitung dengan non peforming loan (NPL) dikarenakan NPL 

dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada 

dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Dengan 

menggunakan rumus : 

Rasio NPL = (Total NPL / Total Kredit )x 100% 

Dendawijaya (2001:85) menyatakan, Kredit bermasalah (Non Performing 

Loan) adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran 

bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 (satu) tahun sejak jatuh 

tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah (Non 
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Performing Loan) dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami 

kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor 

eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitas.  

Untuk menentukan suatu kredit itu berkualitas atau tidak perlu diberi 

ukuran-ukuran tertentu. Kolektibilitas kredit merupakan merupakan 

penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran 

pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur. Berdasarkan surat keputusan 

Direksi Bank Indonesia No.31 / 147 / Kep / DIR Tanggal 12 Nofember 1998 

tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas 

kredit sebagai berikut.  

(1) Kredit Lancar (pas)  

Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya 

segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah 

secara baik).  

(2) Kredit Dalam Perhatian Khusus (special mention)  

Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya 

mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.  

(3) Kurang Lancar (substandard)  

Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak 

lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha 

approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.  

(4) Diragukan (doubtful)  

Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh 

temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.  
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(5) Macet (loss)  

Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan 

kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit 

tersebut dikategorikan kedalam kredit macet 

b. Risiko Likuiditas 

Bank dalam menjalankan usahanya dihadapkan pada beragam risiko. 

Secara umum, risiko perbankan terbagi dalam tiga kategori: risiko keuangan, 

operasional, dan lingkungan. Risiko keuangan terdiri atas dua jenis risiko. Risiko 

perbankan tradisional termasuk neraca dan struktur laporan pendapatan, kredit 

dan solvabilitas, dapat mengakibatkan kerugian bagi bank jika tidak dikelola 

dengan baik. Risiko kas, berdasarkan arbitrase keuangan, dapat menghasilkan 

keuntungan jika arbitrase sudah benar atau kerugian jika itu salah. Kategori 

utama risiko kas adalah risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, risiko mata uang 

dan risiko pasar.  

Risiko likuiditas dapat didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan untuk 

melikuidasi secara tepat waktu dengan harga yang wajar (Muranaga & Ohsawa, 

2002). Bank menghadapi risiko likuiditas apabila mereka tidak melikuidasi aset 

mereka pada harga yang wajar. Aset ditawarkan dengan harga jual murah, 

sementara kebutuhan melikuidasi aset bank mendesak. Hal ini dapat 

mengakibatkan kerugian dan penurunan yang signifikan dalam pendapatan.  

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/2009, pengertian resiko 

likuiditas adalah risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban 

bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid 

tanpa menggangu aktivas bank sehari-hari. Dari pengertian tersebut berarti bank 
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harus mampu menyediakan dana cadangan bilamana ada penarikan dana 

nasabah yang bersifat mendadak dan aktiva yang diivestasikan bank juga cukup 

likuid bilamana harus mencairkan untuk menutupi kebutuhan dana.  

Risiko Likuiditas adalah Risiko yang disebabkan karena Bank tidak mampu 

membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas terjadi bila 

bank tidak mampu menyediakan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan 

transaksi para nasabah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi 

dalam tempo lebih kecil dari satu tahun. Martono mendefenifikan resiko likuiditas 

(liquidity risk) adalah resiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi 

kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua 

penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu.  

“Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya secara tepat waktu.” Munawir (2007:31) menyatakan bahwa 

“Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada 

waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, dan perusahaan 

dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila 

perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang 

lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Sebaliknya 

kalau perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangan pada saat 

ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan illikuid.” Dari beberapa 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sesuai dengan waktu 
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yang telah ditentukan. Kasmir (2008:129) menyatakan “Rasio likuiditas 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek”. Rasio ini penting karena 

kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan 

perusahaan. Rasio ini mengukur kemampuan pada likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang 

lancarnya (utang yang dimaksud adalah kewajiban perusahaan). Harahap 

(2011:301) “rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, rasio-rasio ini dapat dihitung 

melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan 

hutang lancar”. Riyanto (2001:331) mengemukakan bahwa “rasio likuiditas 

adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan”. 

Salah satu rasio likuiditas adalah loan to deposit ratio (LDR). LDR merupakan 

rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan 

dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Menurut 

Fahmi (2010:196) pada saat suatu perusahaan mengalami risiko likuiditas ada 

beberapa sebab yang melatarbelakanginya sebagai berikut.  

a. Utang perusahaan yang berada pada posisi extreme leverage. Extreme 

leverage artinya utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang 

membahayakan perusahaan itu sendiri.  

b. Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang di saat jatuh tempo 

sudah begitu besar, baik utang di perbankan, leasing, mitra bisnis, 

utang dagang, utang dalam bentuk bunga obligasi yang sudah jauh 

tempo harus secepatnya dibayar dan berbagai bentuk tagihan lainnya.  
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c.   Perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga 

memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan 

jangka panjang.  

d. Kepemilikan asset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan 

perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak asset yang dijual sehingga 

asset yang tersisa tersebut masih ingin dijual maka itu juga tidak 

mencukupi untuk menstabilkan perusahaan.  

e. Penjualan dan hasil keuntungan yang diperoleh adalah terjadi 

penurunan yang sistematis serta fluktuatif. Jika penjualan dan 

keuntungan diperoleh bersifat fluktuatif, maka artinya perusahaan harus 

melakukan perubahan konsep sebelum terlambat. Karena jika terjadi 

keterlambatan akan menyebabkan perusahaan memperoleh profit 

secara fluktuatif, sementara kondisi profit yang baik adalah yang 

bersifat “konstan bertumbuh”. Konstan bertumbuh artinya penjualan dan 

keuntungan perusahaan mengalami pertumbuhan yang stabil dari 

waktu ke waktu tanpa mengalami fluktuatif yang membahayakan.  

Faktor yang menyebabkan bank mengalami resiko likuiditas ialah bank tidak 

dapat memaksimumkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan 

likuiditas. Resiko likuiditas pada umumnya berasal dari dana pihak ketiga, aset-

aset dan kewajiban pada counter-parties. LDR adalah rasio antara seluruh 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank 

(Dendawijaya.2009:116). Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit 

relative dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu 

bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang ditanggung oleh bank 

yang bersangkutan. Apabila kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau 
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bermasalah, maka bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana 

yang dititipkan oleh masyarakat. 

Risiko likuiditas ada umumnya berasal dari dana pihak ketiga, aset-aset dan 

kewajiban kepada counter-parties. Komponen off-balance sheet yang paling 

signifikan dalam likuiditas bank dan pemenuhan pendanaanya adalah komitmen 

nasabah. Oleh karena itu, bank mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi 

sitiap kewajiban financial yang sudah disepakati dengan tepat waktu, dan dapat 

memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal (Ali, 2006). Besar 

kecilnya risiko likuiditas banyak ditentukan bebreapa indicator yaitu (Arifin, 227): 

a. Kecermatan perencanaan arus kas (cash flow) atau arusdana (fund 

flow) berdasarkan prediksi pembiyaan dan prediksi pertumbuhan dana, 

termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana (volatility of funds). 

b. Ketepatan dalam mengatur dana, termasuk kecukupan dana-dana non-

PLS (profit and loss sharing). 

c. Ketersediaan asset yang siap dikonversikan menjadi kas. 

d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana 

lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bank harus menetakan kebijakan 

pengelolaan risiko likuiditas yang mencakup antara lain pemeliharaan cadangan 

likuiditas yang optimal, pengukuran dan penetapan limit risiko likuiditas, 

merancang analisis scenario, dan contingency plan, penetapan strategi 

pendanaan, dan mempertahankan kapasitas dana yang cukup di pasar.  

Dihitung dengan mengukur Curent Ratio dengan rumus sebagai berikut : 

                Aktiva Lancar 
Current Ratio  =  _______________    X 100 % 

                                           Hutang Lancar 
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Penarikan deposito skala besar dapat membuat perangkap likuiditas bagi 

bank (Jeanne & Svensson, 2007), tapi ini mungkin tidak selalu menjadi sumber 

utama risiko likuiditas (Diamond & Rajan, 2001) (Holmstrom & Tirole, 2000). Ada 

faktor lain yang menciptakan berbagai masalah likuiditas besar-besaran pada 

bank. Misalnya, komitmen yang luas berdasarkan pinjaman jangka panjang 

dapat membuat masalah likuiditas yang serius (Kashyap, Rajan, & Stein, 2002). 

Bank memiliki komitmen yang besar saat jatuh tempo. Selain itu, bank memiliki 

eksposur pinjaman jangka panjang mungkin menghadapi masalah likuidasi sama 

selama masa tekanan likuiditas yang sangat besar.  

Menurut Goodhart (2008), ada dua aspek dasar dari risiko likuiditas: 

transformasi jatuh tempo (jatuh tempo kewajiban dan aset bank) dan likuiditas 

yang melekat pada aset suatu bank (sejauh mana suatu aset dapat dijual tanpa 

menimbulkan kehilangan nilai di bawah kondisi pasar secara signifikan). Bahkan, 

kedua unsur likuiditas suatu bank sangat terkait. Bank tidak perlu khawatir 

tentang transformasi jatuh tempo jika mereka memiliki aset yang dapat dijual 

tanpa menanggung kerugian. Sedangkan, bank memiliki aset yang akan jatuh 

tempo dalam waktu lebih pendek mungkin tidak perlu untuk menjaga aset likuid.  

Terlepas dari maturity mismatch di atas, risiko likuiditas muncul karena kondisi 

resesi ekonomi, menyebabkan kurangya sumber daya. Hal ini meningkatkan 

permintaan deposan dalam menciptakan risiko likuiditas. Hal ini dapat 

menyebabkan kegagalan bank tertentu atau bahkan seluruh sistem perbankan 

karena efek penularan (Diamond & Rajan, 2001). Likuiditas yang tinggi 

meningkatkan pengaruh dan tingginya pengaruh bank dapat berubah dari 

penyedia menjadi konsumen likuiditas (Clementi, 2001). 
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Risiko likuiditas tidak hanya mempengaruhi kinerja bank tapi juga 

reputasinya (Jenkinson, 2008). Sebuah bank mungkin kehilangan kepercayaan 

deposan apabila dana tidak diberikan secara tepat waktu. Dalam situasi ini 

reputasi bank dapat dipertaruhkan. Selain itu, posisi likuiditas yang buruk dapat 

menyebabkan sanksi dari regulator. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi 

bank untuk memelihara posisi likuiditas yang sehat.  

Risiko likuiditas telah menjadi perhatian yang serius dan tantangan bagi 

bank di era modern. Kompetisi yang tinggi pada dana nasabah, beragam produk 

pendanaan ditawarkan dengan kemajuan teknologi telah mengubah dana dan 

struktur manajemen risiko (Akhtar, 2007). Sebuah bank memiliki kualitas aset 

yang baik, pendapatan yang kuat dan modal yang cukup, mungkin gagal jika 

tidak mempertahankan likuiditas yang memadai (Crowe, 2009). 

Jenis Risiko Likuiditas  

Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (2008) menyatakan bahwa ada dua 

macam risiko likuiditas yang berbeda, yaitu likuiditas endogen (endogenous 

liquidity) dan likuiditas eksogen (exogenous liquidity). Likuiditas endogen adalah 

likuiditas yang melekat atau inheren pada aset itu sendiri sedangkan likuiditas 

eksogen yang sering disebut juga sebagai funding liquidity.  

Likuiditas endogen berhubungan dengan kemampuan bank untuk 

menjual aset di pasar yang likuid secara cepat dan pada bid/offer spread yang 

kecil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh besarnya transaksi. Sedangkan likuiditas 

eksogen merupakan likuiditas yang diciptakan melalui struktur kewajiban bank, 

bank dapat melihat mismatch pendanaan tersebut dengan menggunakan liquidity 

ladder. 
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Pengelolaan Risiko Likuiditas  

Manajemen risiko likuiditas merupakan komponen penting dari kerangka 

manajemen risiko dari keseluruhan industri jasa keuangan, khususnya lembaga 

keuangan (Majid, 2003). Idealnya, sebuah bank yang dikelola dengan baik harus 

memiliki mekanisme yang jelas untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 

mitigasi risiko likuiditas. Sebuah sistem yang mapan membantu bank dalam 

mengidentifikasi secara tepat waktu sumber risiko likuiditas untuk menghindari 

kerugian.  

Neraca bank berkembang dalam kompleksitas dan ketergantungan pada 

pasar modal menjadikan manajemen risiko likuiditas lebih menantang 

(Guglielmo, 2008). Guglielmo (2008) lebih jauh berpendapat bahwa bank-bank 

setelah peningkatan eksposur di pasar modal harus memiliki pemahaman yang 

mendalam mengenai risiko. Bank harus mengembangkan mekanisme yang 

diperlukan untuk pengukuran risiko dan manajemen yang tepat. Sebuah bank 

harus memiliki kesadaran terus menerus tentang pemecahan berbagai sumber 

pendanaan tingkat individual, pasar dan instrumen keuangan (Falconer, 2001).  

Krisis likuiditas yang parah dapat berkembang menjadi krisis kapitalisasi 

dalam waktu singkat. Situasi ini mungkin berkembang karena fire sale risk yang 

mungkin timbul karena mengambil posisi besar dalam aset likuid. Fire sale risk 

mungkin memiliki efek insidental pada neraca karena lembaga wajib untuk 

menandai aset mereka dengan fire sale price. Bank dapat menghindari krisis ini 

dengan berfokus pada rasio seperti aktiva lancar terhadap jumlah aktiva dan 

kewajiban lancar terhadap jumlah kewajiban (Goddard, Molyneux, & Wilson, 

2009).  
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Di sisi lain, bank dapat meningkatkan transformasi jatuh tempo dengan 

memegang aset yang sangat likuid karena aset ini dapat dijual atau digunakan 

untuk memenuhi risiko pendanaan dalam waktu singkat (Goodhart, 2008). 

Sebuah bank mungkin harus meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi 

risiko likuiditas, tapi mungkin mahal dalam praktek (Holmstrom & Tirole, 2000). 

Likuiditas suatu aset harus didasarkan pada kapasitasnya untuk menghasilkan 

likuiditas, bukan klasifikasi trading book atau perlakuan akuntansinya. Sebuah 

bank selalu berusaha untuk menghindari suntikan modal dari pemerintah karena 

ini dapat menempatkan bank yang diberikan pada belas kasihan pemerintah 

(Jeanne & Svensson, 2007). Oleh karena itu, bank memegang saldo kas 

minimum untuk menghindari masalah likuiditas (Jenkinson, 2008).  

Menurut Gatev dan Strahan (2003), deposito memberikan perlindungan 

bagi bank terhadap risiko likuiditas. Dalam kondisi pasar yang tertekan, bank-

bank yang dianggap sebagai surga bagi investor yang tidak berniat untuk 

mengeluarkan dana terhadap komitmen pinjaman mereka. Arus kas di bank 

manapun saling melengkapi. Arus masuk dana memberikan perlindungan bagi 

bank untuk arus keluar karena kemajuan pinjaman. Oleh karena itu, bank 

menggunakan deposito untuk perlindungan risiko likuiditas. 

 

2.1.6. Profitabilitas pada Perbankan 

 Menurut Braham, Eugene, dan Louis C Gapensky (1999). Dalam Tesis 

Dapot Limbong (2005). Menyatakan bahwa profitabilitas adalah : 

“Profitability is the net result of a number of policies and decisions. The 

ratio examined thus far provide useful clues as the effectiveness of a 

firm’s operation but the profitability ratios show the combined effects of 
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liquidity, assets, and debt on operating result” 

ROA menurut Timothy Koch : “Aggregate bank profitability is generally measured 

and compared in terms of return on equity (ROE) and return on asset (ROA). The 

ROE model simply relates ROE and ROA and financial leverage, then 

decomposes ROA into contributing elements. 

Definisi lain menyebutkan profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba (Malayu Hasibuan (2006:104). Menurut 

Brigham dan Houston (2003:107), menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah 

sekelompok rasio yang menunjukan gabungan efek-efek dari likuiditas, 

manajemen aktiva, dan hutang pada hasil-hasil operasi perusahaan. 

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya.  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri 

(Sartono, 1998:130). Riyanto (2001:35) mendefinisikan “profitabilitas sebagai 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu.” Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan profitabilitas 

merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba selama 

periode tertentu yang juga dapat digunakan untuk melihat tingkat efektifitas 

kinerja perusahaan. 

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas menggunakan indicator return on 

asset (ROA). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktiva yang digunakan. ROA merupakan rasio yang terpenting diantara 

rasio profitabilitas yang ada. Rasio ini menghitung keuntungan bersih setelah 
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pajak (earning after tax) terhadap jumlah asset secara keseluruhan. Rasio ini 

merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) 

dari asset yang dimiliki. Return on Asset (ROA) merupakan pengukuran 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin 

tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan (Syamsudin, 

2004). 

Menurut ketentuan Bank Indonesia, standar yang paling baik untuk 

Return On Asset dalam ukuran bank-bank Indonesia yaitu 1,5%. Laba yang 

diraih dari kegiatan yang dilakukan merupaan cerminan kinerja sebuah 

perusahaan dalam menjalankan usahanya profitabilitas. Sebagai salah satu 

acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui 

apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien, karena efisiensi 

baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva 

atau modal yang menghasilkan laba tersebut dengan kata lain adalah 

menghitung profitabilitas. 

 Menjaga tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi bank 

karena rentabilitas (profitabilitas) yang tinggi merupakan tujuan setiap bank. Jika 

dilihat dari perkembangan rasio profitabilitas menunjukkan suatu peningkatan hal 

tersebut menunjukkan kinerja bank efisien. (Meythi, 2005). Analisis rasio 

profitabilitas ini menggunakan ROA. Menurut Meythi (2005) alasan penggunaan 

ROA dikarenakan BI sebagai Pembina dan pengawas perbankan yang lebih 

mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat (Meythi, 2005). 

Disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang obyektif yang 

didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya roa dpat 
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mencerminkan hasi dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama 

perbankan.(Bambang Riyanto: 1995) Rumus yang digunakan berdasarkan 

Mabruroh (2004) sebagai berikut: 

 

Rasio ini 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 aset (Sudarini, 

2005) 

Perhitungan ROA terdiri dari : 

1. EBT 

EBT adalah laba perusahaan (bank) sebelum dikurangi pajak 

2. Total aktiva 

Merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh bank, terdiri dari: 

a. Aktiva lancar 

b. Aktiva tetap 

Berdasarkan ketentuan bank indonesia, maka standar ROA yang baik adalah 

sekitar 1,5 persen. 

 

2.1.7. Pengaruh Resiko Kredit dan Resiko Liquditas 

Risiko kredit merupakan risiko yang paling krusial dalam dunia 

perbankan. Hal ini dikarenakan, kegagalan bank dalam mengelola risiko ini, 

dapat memicu munculnya risiko likuiditas, penurunan kualitas aset dan risiko-

risiko lainnya. Tingkat risiko kredit yang dimiliki bank, memiliki efek negatif bagi 
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kualitas aset yang diinvestasikan. Terdapat gejala yang wajib diwaspadai dalam 

credit risk. Gejala yang dimaksud adalah meluasnya pengaruh berantai yang 

memicu terjadinya liquidity risk yang merupakan systemic credit risk pada seluruh 

jajaran perbankan. Credit risk berupa probability of default tersebut 

mengakibatkan cash flow bank dari penerimaan bunga dan pelunasan pokok 

pinjaman tidak cukup untuk melayani cash outflow penarikan dana-dana 

masyarakat dari bank. Masalah likuiditas yang pada awalnya bersifat temporer ini 

dapat berubah menjadi structural bila surutnya cash inflow tersebut disebabkan 

pula oleh merosotnya kualitas aktiva produktif yang dikelola oleh bank. 

Permasalahan likuiditas yang struktural ini memerlukan waktu dan kucuran 

tambahan permodalan baru untuk mencegah terjadinya efek domino. Efek ini 

dapat menimpa jajaran perbankan lainnya yang dapat mengakibatkan timbulnya 

masalah likuiditas yang meluas. Melalui efek domino ini pula terbentuk rantai 

yang menjalari seluruh perbankan dengan permasalahan likuiditas yang 

struktural yang berakar dari terjadinya peningkatan non performing loan (NPL) 

itu. Gejala itulah yang dikenal sebagai systemic credit risk. Dengan demikian, 

credit risk dan likuidity risk merupakan dua risiko kembar yang mendasar bagi 

perbankan. Hal ini pulalah yang menyebabkan bank sentral, para supervisor 

perbankan dan pemerintah memusatkan perhatiannya pada kedua unsur risiko 

tersebut. 

Jatuhnya nilai tukar rupiah sepanjang krisis moneter yang dimulai pada 

bulan juli 1997 di Indonesia telah menyebabkan terjadinya peningkatan NPL dan 

krisis likuiditas dalam perbankan. Entah bagaimana kiranya gambaran wajah 

perbankan Indonesia yang saat itu sarat dengan net open position valas, bila 

mark-to-market value diterapkan pada seluruh neraca bank. Tambahan pula, 



36  

krisis moneter itu telah diperparah oleh tindakan tight money policy yang 

dilancarkan bank sentral yang terbukti gagal mencegah meluasnya systemic 

credit risk dalam jajaran perbankan itu. Oleh karena itu, ketika diketahui bahwa 

sebuah bank mengalami peningkatan NPL, fakta itu segera mendorong bank 

sentral dan para supervisor bank untuk segera turun tangan. Bila gejala itu terus 

meluas sehingga seluruh jajaran perbankan, pada saat yang sama seluruh 

perekonomian akan menghadapi imbas negatifnya pula. Hal itulah yang secara 

potensial menimbulkan suatu severe economic downturn karena seluruh jajaran 

perbankan menjadi lumpuh. Artinya, perbankan menjadi tidak mampu lagi 

melakukan ekspansi kredit karena peningkatan NPL tersebut dapat menggerus 

besaran modal bank sehingga menjadi tidak lagi memenuhi persyaratan modal 

sebagaimana digariskan dalam Basel Accord.  

Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank 

memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk 

memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat 

dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. 

Risiko ini semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. 

Turunnya penjualan mengurangi penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Hal 

ini semakin diperberat oleh meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan 

mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang 

memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang 

diberikan. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia 

mempunyai kredit macet yang cukup besar. 
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2.1.8. Overview Penelitian Sebelumnya 

Peneltiian Ni Made Dwi Kumala Ratih, berupa tesis berjudul Pengaruh 

Risiko Kredit Pada Kinerja Perusahaan dengan Good Corporate Governance 

Sebagai Variabel Pemoderasi (Tesis Magister Manajemen Universitas Udayana, 

Bali, 2012) menjelaskan hasil penelitiannya yakni Non performing loan 

merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas aset. 

Perbankan yang memiliki risiko kredit yang semakin tinggi menyebabkan memiliki 

tingkat kinerja yang menurun. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian 

sebelumnya mengenai hal tersebut, menyebabkan isu ini menjadi topik yang 

menarik untuk diteliti. Ketidakkonsistenan hasil memerlukan adanya pendekatan 

kontijensi. Pendekatan kontinjensi memberikan gagasan bahwa hubungan antara 

non performing loan return on equity diduga dipengaruhi oleh variabel 

moderating. Variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah good corporate 

governance. Teknis analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dan 

moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pertama, risiko kredit berpengaruh negatif pada kinerja perusahaan. Dan kedua, 

good corporate governance memoderasi pengaruh negatif antara risiko kredit 

pada kinerja perusahaan.  

Selain itu, Penelitian Dewa Kadek Oka Kusumajaya dengan judul 

Pengaruh Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas 

dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

(Tesis Magister Manajemen Universitas Udayana, Bali, 2011) menjelaskan 

bahwa Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga 

saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang 
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tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini 

namun juga pada prospek perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya: 

keputusan pendanaan, kebijakan deviden, keputusan investasi, pertumbuhan 

perusahaan, dan ukuran perusahaan. Beberapa faktor tersebut memiliki 

hubungan dan pengaruh terhadap nilai perusahaan yang tidak konsisten. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal 

dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian tersebut 

adalah industri manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 

penelitian 2006 sampai dengan 2009. Metode penentuan sampel dengan metode 

purposive sampling, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah 

sampel adalah sebanyak 27 perusahaan manufaktur. Data penelitian merupakan 

data sekunder diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 

2006 sampai dengan tahun 2009. Menjawab masalah penelitian dan pengujian 

hipotesis penelitian digunakan teknik analsis jalur (path analysis), dengan alat 

bantu aplikasi SPSS versi 13.0.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) struktur modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas, 2) pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, 3) struktur modal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 4) pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan 5) 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk tidak meneliti pada sektor 

manufaktur saja, melainkan seperti perbangkan, pelayanan transportasi dan 
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telekomunikasi yang memiliki karakteristik yang baik untuk dijadikan populasi, 

serta meneliti variabel keuangan yang lain yang mempengaruhi nilai perusahaan, 

dan untuk perusahaan disarankan memperhatikan penentuan struktur modal 

yang optimal, pertumbuhan perusahaan yang positif, dan profitabilitas untuk 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Beberapa penelitian terkait pengaruh non performing loan (NPL) pada 

return on equity (ROE) telah dilakukan juga sebelumnya oleh diantaranya Utomo 

(2008), Irani (2012), dan Yufaidah (2008). Hasil penelitian yang didapatkan oleh 

penelitian-penelitian tersebut mengalami ketidakkonsistenan hasil. Vijay 

Govindarajan (1986) dalam Sumarno (2005) menyatakan bahwa untuk 

mengatasi ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian tersebut diperlukan 

pendekatan kontinjensi. Pendekatan kontinjensi dimaksud adalah diduga 

hubungan antara risiko kredit yang diprosikan dengan NPL dan kinerja 

perusahaan yang diproksikan dengan ROE dipengaruhi oleh variabel moderating 

maupun intervening. Penelitian ini menggunakan variabel moderating, dimana 

variabel yang terpilih adalah good corporate governance. Dikaitkannya atau 

dipilihnya good corporate governance sebagai variabel moderating dalam 

penelitian ini dikarenakan terdapat keterkaitan erat antara GCG dan non 

performing loan, yang diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

(Razak et al., 2008). 

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan gambaran persamaan 

dan perbedaan dengan rencana peneliti untuk mengkaji masalah pengaruh risiko 

kredit dan risiko likuiditas terhadap tingkat provitabilitas pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Periode 2012. Beberapa persamaan tema dapat peneliti identifikasi 

diantaranya sama menggunakan konsep kredit dan profitabilitas sebagai salah 
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satu variabelnya. Sedangkan ditinjau dari aspek perbedaan, banyak perbedaan 

signifikan antara rencana penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Peneliti 

mengidentifikasi perbedaan dari jumlah variable, lokasi dan periode penelitian, 

serta tema dan arah kajian penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit pada masyarakat lainnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian bank 

adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa bank 

merupakan badan usaha yang berperan menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat, bentuknya dapat berupa simpanan ataupun kredit serta bentuk-

bentuk lain. Pengertian bank menurut SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 

1990 pengertian bank adalah “suatu badan yang kegiatannya di bidang 

keuangan melakukan penghimopunan dan penyaluran dana kepada masyarakat 

terutama guna membiayai investasi perusahaan”. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank 

merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan, dengan kegiatan 

utama bank ialah sebagai penghimopun dana dari masyarakat lalu 

menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat lainnya. 
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Risiko merupakan suatu potensi kerugian yang dapat dialami oleh setiap 

organisasi jika tidak dilakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi risiko 

tersebut. Risiko hanya dapat di dikurangi namun tidak dapat dihilangkan. Industri 

perbankan merupakan Industri yang rentan terhadap risiko, terutama risiko yang 

berkaitan dengan keuangan. Definisi Rrsiko yang dinyatakan oleh Prof.Imam 

Ghozali (2007) adalah “Potensi terjadinya suatu kejadian yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi bank”. Jenis-jenis risiko berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia No. 5/8 tahun 2003 mengidentifikasikan terdapat 8 Risiko Inherent 

pada Industri perbankan diantaranya (1) risiko kredit, (2) risiko pasar, (3) risiko 

likuiditas, (4) risiko operasional, (5) risiko hukum, (6) risiko reputasi, (7) risiko 

strategik, (8) risiko kepatuhan. 

 Profitabilitas merupakan tujuan setiap bank dalam menjalankan 

operasinya. Profitabilitas mutlak diperlukan oleh seluruh industri termasuk 

industri perbankan, karena dengan pencapaian tingkat profitabilitas yang tinggi 

industri perbankan dapat melakukan ekspansi usaha sekaligus mengamankan 

asetnya. Menurut Braham, Eugene, dan Louis C Gapensky (1999). Dalam Tesis 

Dapot Limbong (2005). Menyatakan bahwa profitabilitas adalah: 

Profitability is the net result of a number of policies and decisions. The 
ratio examined thus far provide useful clues as the effectiveness of a 
firm’s operation but the profitability ratios show the combined effects of 
liquidity, assets, and debt on operating result 
 

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Braham, Eugene, dan Louis C 

Gapensky maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan hasil dari 

aturan dan keputusan yanhg telah ditentukan oleh pihak manajemen bank, rasio-

rasio yang tersedia memberikan informasi yang berguna tentang efektifitas pada 

operasional perusahaan, rasio-rasio tersebut merupakan akibat dari kombinasi 

antara likuiditas, asset dan hutang pada hasil operasional. Berdasarkan hal 
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tersebut maka profitabilitas merupakan salah satu alat yang penting dalam 

menggambarkan kondisi operasional bank. 

Dari beberapa paparan tersebut, peneliti mendefinisikan variable-

variabel penelitian sebagai berikut: 

1. Risiko Kredit (X1) 

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak ke 

tiga dalam memenuhi kewajibannya. Risiko Kredit dalam perbankan 

ditentukan oleh tingkat prosentasi Non Performing Loan (NPL). Dengan 

menggunakan rumus: 

Rasio NPL =  
Total NPL 

x100% 
Total Kredit 

 

2. Risiko Likuiditas (X2) 

Risiko Likuiditas adalah Risiko yang disebabkan karena Bank tidak mampu 

membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Dihitung dengan 

mengukur Curent Ratio dengan rumus sebagai berikut: 

Current Ratio  =  
Aktiva Lancar 

x100% 
Hutang Lancar 

 

3. Profitabilitas (Y) 

Menurut Braham, Eugene, dan Louis C Gapensky (1999). Dalam Tesis 

Dapot Limbong (2005). Menyatakan bahwa profitabilitas adalah : 

Profitability is the net result of a number of policies and decisions. The ratio 
examined thus far provide useful clues as the effectiveness of a firm’s 
operation but the profitability ratios show the combined effects of liquidity, 
assets, and debt on operating result 
 
ROA menurut Timothy Koch : “Aggregate bank profitability is generally 

measured and compared in terms of return on equity (ROE) and return on 

asset (ROA). The ROE model simply relates ROE and ROA and financial 
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leverage, then decomposes ROA into contributing elements. Rumus yang 

digunakan berdasarkan Mabruroh (2004) sebagai berikut: 

ROA=  
EBT 

x100% 
Total Asset (Modal) 

 

Untuk memudahkan proses penelitian, peneliti menggambarkan 

kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.2.   
Diagram Jalur Pengaruh Parsial Variabel  X1 dan X2 terhadap Y 

 
 
 
Keterangan: 
X1    : Risiko Kredit 
X2    : Risiko Likuiditas 
Y    : Profitabilitas 
rX1, X2   : Koefisien korelasi dari  X1 ke X2 
PyX1   .... PyX2  : Pengaruh Variabel X1 atau X2 terhadap Y 
ε :  Variabel Residu yang terdiri dari 3 (empat) 

komponen, yaitu :  
   1.  Semua variabel yang mempengaruhi Y (di luar 

X) yang belum diidentifikasi 
   2.  Kekeliruan pengukuran 
   3.  Komponen yang sifatnya tidak bisa diramalkan 
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2.3. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Risiko kredit dan risiko likuiditas secara simultan (bersama-sama) besar 

pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas pada PT.Bank Rakyat 

Indonesia Tbk.  

2. Risiko kredit secara parsial besar pengaruhnya terhadap tingkat 

profitabilitas pada PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk.  

3. Risiko likuiditas secara parsial besar pengaruhnya terhadap tingkat 

profitabilitas pada PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk.  

 


