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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

 Didirikannya suatu perusahaan tentu saja memiliki tujuan yang jelas. Untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang dikehendaki, perusahaan harus menjalankan 

fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi – fungsi perusahaan tersebut meliputi fungsi 

keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi operasional. 

Keempat fungsi tersebut memiliki peranan sendiri – sendiri dalam perusahaan dan 

pelaksanaannya saling berkaitan. 

 Manajemen keuangan dapat berpengaruh langsung terhadap kehidupan setiap 

orang dan perusahaan. Manajemen keuangan membicarakan pengelolaan keuangan 

yang pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan maupun 

pemerintah. Untuk memperkuat pengertian manajemen keuangan, maka menurut 

beberapa ahli manajemen keuangan adalah: 

 Menurut Gitman (2006:4) pengertian manajemen keuangan adalah : 

“Management finance is concerned with the duties of the financial 
manager in the business firm. Financial managers actively manage the 
financial affairs of any type of business-financial and non financial, private 
and public, large and small, profit-seeking and not-for-profit. They perform 
such varied financial tasks as planning, extending credit to costumers, 
evaluating poposed large expenditures, and raising money to fund the 
firm’s operation.” 

Sama halnya menurut Martono dan Agus Harjito (2005:4) mengartikan 

bahwa: 
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“Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, 

dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.” 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan  mengenai 

pengertian manajemen keuangan yaitu usaha – usaha pengelolaan dana secara 

optimal, dan dana yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk membiayai segala 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian dana tersebut dialokasikan ke 

dalam berbagai bentuk investasi. 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

 Selain itu dijelaskan pula oleh Sutrisno (2001:5) fungsi manajemen keuangan 

terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu: 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan Investasi adalah bagaimana manager keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk – bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa depan. Investasi akan mengandung banyak 

resiko dan ketidakpastian. Resiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu 

akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai 

perusahaan. 

2. Keputusan Pendanaan 

Manager keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dana dan menganalisis 

kombinasi dari sumber – sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna 

membelanjai kebutuhan – kebutuhan investasi serta usahanya. 

3. Kebijakan Dividen 

Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibayarkan 

kepada para pemegang saham. Keputusan dividen merupakan keputusan 

keuangan untuk menentukan: 
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a. Besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang 

sahamdalam bentuk cash deviden; 

b. Stabilitas deviden yang dibagikan; 

c. Deviden saham (stock deviden); 

d. Pemecahan saham (stock split); 

e. Penarikan kembali saham yang beredar, yang semuanya ditujukan 

untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. 

Setiap perusahaan, khususnya perbankan membutuhkan manajemen keuangan 

agar dana yang diperoleh bank dari masyarakat dapat dialokasikan atau 

diinvestasikan dengan baik ke asset produktif sehingga didapatkan hasil yang 

menguntungkan. 

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

 Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer 

keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah 

keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normatif tujuan 

keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan 

(Husnan,2004;6). 

 Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham 

atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan dalam wujud 

semakin tingginya harga saham, yang merupakan pencerminan dari keputusan-

keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan deviden. Maka tujuan dari manajemen 

keuangan adalah bagaimana perusahaan mengelola baik itu mendapatkan dan maupun 

mengalokasikan dana guna mencapai nilai perusahaan yaitu kemakmuran para 

pemegang saham (Sutrisno,2003:5). 
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2.2 Tinjauan Umum Perbankan Indonesia 

 Dalam pembangunan suatu bangsa, yang didalamnya mencakup 

pembangunan ekonomi, memerlukan peran serta lembaga keuangan untuk 

membiayai, karena pembangunan sangat memerlukan ketersediaan dana. Oleh karena 

itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat 

diperlukan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan 

ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga 

Keuangan Bukan Bank (LKBB). Keduanya merupakan lembaga intermediasi 

keuangan. Susilo, dkk. (2004:7) mengungkapkan pengertian lembaga keuangan 

sebagai berikut : 

“Lembaga Keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank 
mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis 
bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut, sebagai wahana yang 
mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif 
dan efisien kea rah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga 
keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (finance 
intermediaries) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk 
menunjang kelancaran perekonomian.” 

Maka dalam dunia modern sekarang ini, diperlukannya peran serta lembaga 

keuangan bagi pembangunan ekonomi, terutama peranan perbankan sangatlah besar 

dalam memajukan perekonomian. Hampir semua sector yang berhubungan dengan 

berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini 

dan di masa yang akan datang dalam menjalankan aktivitas keuangan baik 

perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan tidak akan terlepas dari 

dunia perbankan. 

 

2.2.1 Pengertian Bank 

 Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan 

perekonomian sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan 
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berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini 

dan di masa yang akan datang dalam menjalankan aktivitas keuangan baik 

perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan tidak akan terlepas dari 

dunia perbankan. Bagi masyarakat, bank merupakan suatu kebutuhan dasar yang 

harus dipenuhi. Bank adalah suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk 

melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat 

mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, 

atau melakukan penagihan. Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi 

kegiatan ekonomi suatu negara. 

 Bank termasuk perusahaan industry jasa karena produknya hanya memberikan 

pelayanan jasa kepada masyarakat. Agar pengertian bank menjadi jelas, penulis 

mengutip beberapa definisi. 

 Pengertian bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 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 rakyat banyak”. 

Adapun pengertian Bank menurut Kasmir (2003:2): 

“Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank 

lainnya”. 

Kemudian menurut Dendawijaya (2006:14), bank didefinisikan sebagai 

berikut : 
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“Suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara 
keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak 
yang berkelebihan dana (idle fund surplus unit) kepada pihak yang 
membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu 
yang ditentukan”. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan 

sebuah lembaga atau perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, 

deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana, kemudian 

menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui 

penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga 

kegiatan utama, yaitu: 

1. Menghimpun dana, 

2. Menyalurkan dana, dan 

3. Meberikan jasa bank lainnya. 

 

2.2.2 Fungsi Bank 

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai 

financial intermediary. Secara spesifik fungsi bank seperti yang dikemukakan oleh 

Budisantoso dan Triandaru (2006:9), sebagai berikut: 

1. Agent of Trust (Jasa dengan kepercayaan) 

Dasar utama perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal 

menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan 

dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Masyarakat percaya 

bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola 

dengan baik oleh bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau 
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menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat dengan dilandasi unsur 

kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan 

pinjaman, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat 

jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk 

mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. 

2. Agent of Development (Jasa untuk pembangunan) 

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan 

sektor riil. Kedua sektor tersebut tidak dapat dipisahkan, karena keduanya 

saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil 

tidak akan berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja 

dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat 

diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan 

bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan 

juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-

distribusi-konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran 

kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan 

pembangunan perekonomian masyarakat. 

3. Agent of Service (Jasa Pelayanan) 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada 

masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara 

lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa 

pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. 

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank 

tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial 



30 

 

 

 

intermediary institution). Sedangkan tiga fungsi utama bank menurut Kuncoro dan 

Suhardjono (2004:68) sebagai berikut: 

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan. 

2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk 

kredit. 

3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan 

peredaran uang. 

 

2.2.3 Usaha Bank Umum 

Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, terutama dengan cara 

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 pasal 6 tentang perbankan yang 

diperbaharui menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 bahwa usaha Bank 

Umum meliputi: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan berupa giro, deposito 

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

2. Memberikan kredit; 

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 

4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya; 

a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa 

berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-

surat yang dimaksud; 
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b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya 

tidak lebih sama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang 

dimaksud; 

c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 

d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 

e. Obligasi; 

f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 

g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu dengan 1 (satu) 

tahun 

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah; 

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

kontrak; 

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 

11. Membeli melalui pelanggan aguman baik semua maupun sebagian dalam hal 

debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan 

yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; 

12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat; 

13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; 
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14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Pasal 7 dinyatakan bahwa 

selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang No.6 Tahun 1992 Pasal 6, Bank Umum dapat pula: 

1. Melakukan kegaitan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan Bank Indonesia; 

2. Melakukan kegiatan  penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di 

bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, 

asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

4. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pension sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan dana pension yang berlaku. 

Kemudian menurut Hasibuan (2005:4) bank pada dasarnya merupakan 

perantara antara Surplus Spending Unit (SSU) dengan Defisit Spending Unit (DSU), 

usaha pokok bank didasarkan atas empat hal pokok, yaitu: 

1. Denomination Divisibility (Pembagian keadaan) 

Artinya bank menghimpun dana dari SSU yang masing-masing nilainya 

relative kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Maka, 

bank dapat memenuhi permintaan DSU yang membutuhkan dana tersebut 

dalam bentuk kredit. 
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2. Maturity Flexibility (Fleksibilitas jangka waktu) 

Artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk 

simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya. Seperti rekening 

giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan, 

dan sebagainya. 

3. Liquidity Transformation (Perubahan bentuk likuiditas) 

Artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank 

umumnya bersifat likuid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkan 

sesuai dengan tabungannya. 

4. Risk Diversification (Risiko diversifikasi) 

Artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan 

sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga risiko yang dihadapi 

bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil. 

 

2.2.4 Jenis-Jenis Bank 

 Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis 

perbankan seperti yang di atur dalam undang-undang perbankan. Menurut Kasmir 

(2003:20) jenis-jenis perbankan dapat di lihat dari beberapa segi, yaitu: 

1. Jenis-Jenis Bank dilihat dari Fungsinya 

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jenis 

perbankan menurut fungsinya terdiri dari: 

a. Bank Umum 

b. Bank Pembangunan 

c. Bank Tabungan  

d. Bank Pasar 

e. Bank Desa 

f. Lumbung Desa 



34 

 

 

 

g. Bank Pegawai 

h. dan bank jenis lainnya 

Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 

1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Perbankan 

Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari: 

a. Bank Umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembiayaan. Sifat yang diberikan adalah umum, dalam 

arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula 

dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank 

umum sering disebut bank komersil (commercial bank). 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya 

di sini kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ditawarkan jauh 

lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan umum. 

2. Jenis-Jenis Bank dilihat dari Segi Kepemilikannya 

Di samping dapat di lihat dari segi fungsinya, bank juga dapat di lihat dari 

segi kepemilikannya. Maksudnya adalah siapa-siapa yang saja yang memiliki bank 

tersebut. Kepemilikan ini dapat di lihat dari akte pendirian dan penguasaan saham 

yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank tersebut sebagai berikut: 

a. Bank Milik Pemerintah 

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun 

modal bank ini sepenuhnya di miliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga 
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seluruh keuntungan bank ini di miliki oleh pemerintah. Contoh bank milik 

pemerintah antara lain: 

1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 

2) Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

3) Bank Tabungan Negara (BTN) 

4) Bank Mandiri 

Di samping itu, terdapat juga Bank Pemerintah Daerah (BPD) yang modal 

sepenuhnya oleh pemda masing-masing tingkatan. Sebagai contoh: 

1) BPD DKI Jakarta 

2) BPD Jawa Barat dan Banten 

3) BPD Jawa Tengah 

4) BPD Sumatera Utara 

5) BPD Sumatera Selatan 

6) BPD Sulawesi Selatan 

7) Dan BPD lainnya 

b. Bank Milik Swasta Nasional 

Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian 

besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari 

akte pendiriannya didirikan oleh swasta sepenuhnya, begitu pula dengan 

pembagian keuntungannya untuk swasta. Contoh bank milik swasta antara 

lain: 

1)  Bank Muamalat 

2)  Bank Central Asia 

3)  Bank Bumi Putera 

4)  Bank Danamon 

5)  Bank Duta 

6)  Bank Lippo 

7)  Bank Nusa International 
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8)  Bank Niaga 

9)  Bank Universal 

10)  Bank Internasional Indonesia 

c. Bank Koperasi 

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya 

dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hokum koperasi. Sebagai contoh 

adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN). 

d. Bank milik asing 

Bank milik asing merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak 

asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari 

bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah 

asing. Sebagai contoh dari bank milik asing antara lain: 

1)  ABN AMRO bank 

2)  Deutsche Bank 

3)  American Express Bank 

4)  Bank of America 

5)  Bank of Tokyo 

6)  Bangkok Bank 

7)  City Bank 

8)  Hongkong Bank 

9)  Standard Chartered Bank 

10)  Chase Manhattan Banke 

e. Bank milik campuran 

Bank milik canpuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh 2 

belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya, kepemilikan 

saham bank campuran di miliki oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional. Komposisi kepemilikan saham secara mayoritas di pegang oleh 

warga negara Indonesia. Contoh bank campuran sebagai berikut: 

1)  Sumitomo Niaga Bank 
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2)  Bank Merincorp 

3)  Bank Sakura Swadarma 

4)  Bank Finconesia 

5)  Mitsubishi Buana Bank 

6)  Inter Pacifik Bank 

7)  Paribas BBD Indonesia 

8)  Ing Bank 

9)  Sanwa Indonesia Bank 

10)  PDF 

3. Jenis-jenis Bank Dilihat dari Segi Status 

Jenis bank yang ketiga adalah di lihat dari segi status bank tersebut. Artinya, 

jenis ini di lihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, terutama bank umum. 

Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank 

tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam 

melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas 

pelayanannya. Jenis bank di lihat dari segi status, yaitu: 

a. Bank Devisa 

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

Contoh transaksi ke luar negeri, traveler cheque, pembukaan dan pembayaran 

letter of credit (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk 

menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 

b. Bank non-devisa 

Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non-devisa 

merupakan kebalikan dari pada bank devisa, di mana transaksi yang di 

lakukan masih dalam batas-batas negara (dalam negeri). 
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4. Jenis-jenis Bank dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

Dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli saat ini bank 

terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu: 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang 

berorientasi pada prinsip konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional menggunakan dua metode, yaitu: 

1) Menetapkan sebagian harga, untuk produk simpanan seperti giro, 

tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman 

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. 

Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. 

2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan 

atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase 

tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. 

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) 

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga 

produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. 

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau 

pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan 

harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah 

sebagai berikut: 

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah); 

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharabah); 

3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah); 

4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah); 

5) Atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa 

dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 
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Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan Prinsip 

Syariah juga sesuai dengan Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan 

kegiatan Bank Prinsip Syariah dasar hukum nya adalah Al-Qur’an, Al-Hadist, dan 

Sunnah Rasul. Bank berdasarkan Prinsip Syariah mengharamkan penggunaan harga 

produknya dengan bunga tertentu. 

 

2.2.5 Kegiatan-Kegiatan Bank 

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank 

umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari 

bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, 

hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan 

jasanya. Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga 

kegiatannya lebih sempit. Adapun kegiatan-kegiatan perbankan menurut Kasmir 

(2004:30) sebagai berikut: 

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum 

a. Menghimpun dana (Funding) 

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari 

masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan 

membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis 

simpanan kepada masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang 

adalah untuk keamanan uangnya dan juga untuk melakukan investasi 

dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Selain itu 

tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi 

pembayaran. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka bank menyediakan 

sarana yang disebut sebagai simpanan. Jenis-jenis simpanan yang ada 

adalah: 

1) Simpanan Giro (Demand Deposit) 
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Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya 

dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. 

2) Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan 

persyaratan yang di tetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan 

menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 

3) Simpanan Deposito (Time Deposit) 

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu 

(jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu 

tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas 

deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Dalam 

praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat 

deposito, dan deposito on call. 

b. Menyalurkan dana (Lending) 

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil 

dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan 

Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui 

pemberian pinjaman yang dalam masyarakat dikenal dengan nama kredit. 

Secara umum jenis kredit meliputi: 

1) Kredit Investasi 

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan 

investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki 

jangka waktu yang relative panjang yaitu di atas satu tahun. Contoh 

jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli 

peralatan pabrik seperti mesin-mesin. 

2) Kredit Modal Kerja 

Yaitu kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit 

jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari satu tahun. 



41 

 

 

 

Contoh kredit jenis ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar 

gaji, dan modal kerja lainnya. 

3) Kredit Perdagangan 

Yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka 

mempelancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan 

perdagangannya. Contoh kredit perdagangan adalah kredit untuk 

membeli barang dagangan yang diberikan kepada supplier. 

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) 

Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak 

memberikan keuntungan bagi bank dan nasabahnya, bahkan kegiatan ini 

memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank. 

Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi: 

1)  Kiriman Uang (Transfer) 

2)  Kliring (Clearing) 

3)  Inkaso (Collection) 

4)  Safe Deposito Box 

5)  Bank Card (Kartu kredit) 

6)  Bank Notes 

7)  Bank Garansi 

8)  Bank Draft 

9)  Letter of Credit (L/C) 

10)  Cek Wisata (Travellers Cheque) 

11)  Menerima setoran-setoran, antara lain: 

a. Pembayaran pajak 

b. Pembayaran telepon 

c. Pembayaran air 

d. Pembayaran listrik 

e. Pembayaran uang kuliah 

12)  Melayani pembayaran-pembayaran, antara lain: 
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a. Membayar gaji/pensiun/honorarium 

b. Pembayaran deviden 

c. Pembayaran kupon 

d. Pembayaran bonus/hadiah 

13)  Bermain di dalam pasar modal, antara lain: 

a. Penjamin emisi (underwriter) 

b. Penjamin (guarantor) 

c. Wali amanat (trustee) 

d. Perantara perdagangan efek (pialang/broker) 

e. Pedagang efek (dealer) 

f. Perusahaan pengelola dana (investment company) 

g. Dan jasa-jasa lainnya. 

2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada dasarnya sama dengan 

kegiatan Bank Umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa 

bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Kegiatan BPR meliputi 

sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana hanya dalam bentuk: 

1) Simpanan Tabungan 

2) Simpanan Deposito 

b. Menyalurkan dana dalam bentuk: 

1) Kredit Investasi 

2) Kredit Modal Kerja 

3) Kredit Perdagangan 

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka terdapat beberapa 

larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Larangan tersebut 

meliputi: 

a. Menerima Simpanan Giro 
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b. Mengikuti Kliring 

c. Melakukan Kegiatan Valuta Asing 

d. Melakukan Kegiatan Perasuransian 

3. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing 

Kegiatan-kegiatan bank campuran dan bank asing yang ada di Indonesia 

sebagai berikut: 

a. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang 

menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. 

b. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu 

seperti: 

1) Perdagangan Internasional 

2) Bidang Industri dan Produksi 

3) Penanaman Modal Asing/Campuran 

4) Kredit yang tidak dipenuhi oleh bank swasta nasional. 

c. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank 

campuran dan bank asing sebagaimana layaknya bank umum yang 

ada di Indonesia seperti berikut: 

1)  Jasa Tranfer 

2)  Jasa Klirimg 

3)  Jasa Inkaso 

4)  Jasa Jual Beli Valuta Asing 

5)  Jasa Bank Card 

6)  Jasa Bank Draft 

7)  Jasa Safe Deposit Box 

8)  Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C 

9)  Jasa Bank Garansi 

10)  Jasa Referensi Bank 

11)  Jasa Jual Beli Travellers Cheque 

12)  Dan Jasa Bank Umum Lainnya. 
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2.2.6 Dana Bank 

2.2.6.1 Pengertian Dana Bank 

 Bank merupakan jantung dan urat nadinya perdagangan dan pembangunan 

ekonomi suatu negara. Bank baru dapat melakukan operasionalnya jika dananya telah 

ada. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluangnya untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, setiap bank 

selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal tetapi dengan cost of money 

yang wajar. 

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana 

dari masyarakat. Menurut Hasibuan (2005:56) bahwa dana bank atau Loanable Fund 

adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan 

operasionalnya. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari 

simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Pemilihan sumber dana bank akan 

menentukan besar kecilnya biaya yang di tanggung. Kebutuhan dana untuk kegiatan 

utama bank diperoleh dalam berbagai simpanan, sedangkan jika kebutuhan dana 

digunakan untuk investasi baru atau perluasan usaha maka diperoleh dari modal 

sendiri. Akan tetapi yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan 

mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank pengelolaan sumber dana di mulai 

dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito 

adalah sangat penting. 

 

2.2.6.2 Sumber-Sumber Dana Bank 

 Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana bank 

dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber dana yang dipilih dapat 
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disesuaikan dengan penggunaan dana. Sumber-sumber dana yang ada dapat diperoleh 

dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga 

keuangan lainnya. Selanjutnya dana bank yang digunakan sebagai modal operasional 

dalam kegiatan usaha tersebut, menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:96), 

pada dasarnya suatu bank mempunyai empat alternative untuk menghimpun dana dan 

untuk kepentingan usahanya, yaitu: 

1. Dana Sendiri 

Meskipun untuk suatu usaha bank, proporsi dana sendiri ini relative kecil apabila 

dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivanya, namun 

dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. 

Begitu pentingnya proporsi dana sendiri ini dibuktikan dengan adanya ketentuan 

dari Bank Central yang mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri 

dibandingkan dengan Total Nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Proporsi ini lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (Capital 

Adequacy Ratio). 

2. Dana Dari Deposan 

Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa Giro (Demand 

Deposit), Tabungan (Saving Deposit), dan Deposito Berjangka (Time Deposito) 

yang berasal dari nasabah perorangan atau badan. 

3. Dana Pinjaman 

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain 

dapat berupa: 

1) Call money 

Merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka 

pendek dari bank lain melalui inter bank call money market. 

2) Pinjaman Antar Bank 

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari 

pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. 
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3) Kredit Likuiditas Bank Indonesia 

Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang 

sedang mengalami kesulitan likuiditas. 

4. Sumber Dana Lain 

Selain dapat berasal dari dana sendiri, dana dari deposan dan dana pinjaman, 

sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber berlainan 

yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Sumber dana yang lain 

ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan 

perekonomian secara umum. 

Sumber-sumber tersebut antara lain: 

1) Setoran Jaminan 

Sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa 

tertentu dari bank 

2) Dana Tranfer 

Pemindahan dana bisa berupa pemindah bukuan antar rekening, dari uang 

tunai ke suatu rekening atau dari suatu rekening atau kemudian ditarik tunai 

3) Surat Berharga Pasar Uang 

SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual 

belikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia 

4) Diskonto Bank Indonesia 

Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka oleh Bank Indonesia 

dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar 

diskonto. 

 

2.2.6.3 Pengalokasian Dana 

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila 

dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. 
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Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan 

begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang 

telah dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah tapi sebagian besar adalah dana 

dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa 

berupa bunga. 

Berdasarkan kebutuhan tersebut dan juga untuk memperoleh penerimaan bank 

dalam rangka menutup biaya-biaya lain serta mendapatkan keuntungan, maka bank 

berusaha mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai 

macam pertimbangan, (Budisantoso dan Triandaru, 2006:102). Sebelum bank 

memutuskan untuk memilih suatu bentuk aktiva tertentu dalam pengalokasian dana 

yang telah berhasil dihimpun, banyak hal yang harus dipertimbangkan, yaitu risiko 

dan jangka waktu. (Susilo, dkk 2004:67). 

Penggunaan atau pengalokasian dana bank menurut Kuncoro dan 

Suhardjono (2004:217) secara umum dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu: 

1. Aktiva yang tidak menghasilkan (non earning assets) 

Aktiva yang tidak menghasilkan merupakan penempatan dana bank dalam asset 

yang tidak menghasilkan secara financial, akan tetapi penempatan tersebut harus 

dilakukan oleh bank untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah dan untuk 

kepentingan bank sendiri. Penanaman tersebut terdiri dari: 

a. Primary reserve 

b. Penanaman dana dalam aktiva tetap 

2. Aktiva tetap menghasilkan (earning assets) 

Aktiva yang menghasilkan merupakan penempatan oleh dana bank dalam asset 

yang menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh bank. Dari aktiva inilah bank mengharapkan adanya selisih (margin) 

keuntungan dari kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana. Penanaman 

tersebut umumnya terdiri dari: 
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a. Secondary reserve 

b. Pinjaman yang diberikan (kredit) 

c. Investasi dana jangka panjang  

 

 

2.2.7 Kredit Bank 

 Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan utama perbankan. Dalam 

memberikan kredit kepada debitur, kreditur terlebih dahulu melakukan penilaian 

terhadap kondisi masa lalu, kondisi sekarang, dan kemungkinan keadaan di masa 

depan. 

2.2.7.1 Pengertian Kredit 

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu “credere” yang berarti kepercayaan. 

Dalam hal ini, pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang 

disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi 

penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban 

untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. 

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 

1998: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersemakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
meminjam melunasi utangnya setelah jangku waktu tertentu dengan 
pemberian bunga”. 

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:113) menyatakan pengertian 

kredit sebagai berikut: 
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“Kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan 

prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai 

(cash loan) maupun pinjaman non tunai (non-cash loan)”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan 

penyediaan sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pihak yang meminjamkan kepada 

pihak yang meminjam sesuai kesepakatan di antara kedua belah pihak. 

2.2.7.2 Tujuan Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang akan 

dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga 

tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. 

Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit menurut Kasmir (2004:105) yaitu: 

1. Mencari keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil 

keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank 

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 

nasabah. 

2. Membantu usaha nasabah 

Kredit dapat membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana 

untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka 

pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas uasahanya. 

3. Membantu pemerintah 

Dengan adanya kredit dapat membantu pemerintah dalam berbagai bidang. 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka akan semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti 

adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai 

sektor, terutama sektor riil. 
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2.2.7.3 Fungsi Kredit 

Fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam melancarkan perdagangan, mendorong dan 

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

akhirnya ditunjukkan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. 

Adapun fungsi kredit menurut Kasmir (2004:107) adalah: 

1. Untuk meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk 

mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau 

bermanfaat. 

2. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika 

uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang 

berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk 

menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. 

3. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau 

memperluas usahanya. 

4. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

Dalam hal ini pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. 

5. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama 

dalam hal meningkatkan pendapatan. 

6. Untuk meningkatkan peredaran barang 
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Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah 

ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah 

uang yang beredar. 

7. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu llintas uang 

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

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang 

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan 

uang dari daerah lainnya. 

8. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, 

karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang 

yang diperlukan oleh masyarakat. 

 

2.2.7.4 Unsur-Unsur Kredit 

Pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan atau suatu pinjaman. Hal 

ini berarti bahwa pihak pemberi kredit yakin bahwa nasabah atau debitur akan 

mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-

syarat yang akan disetujui oleh kedua belah pihak, tanpa keyakinan tersebut suatu 

lembaga kredit tidak akan dapat memberikan kredit. Rahmadana dan Lumbanraja 

(2002) menyebutkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam suatu kredit sebagai 

berikut: 

1. Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa 

uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan 

datang. 
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2. Kesepakatan 

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan 

ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya. 

3. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang di berikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu 

ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu 

tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 

4. Risiko  

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian atau menyebabkan suatu risiko 

tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. 

5. Balas Jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut di kenal 

dengan bunga. 

 

2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan bank merupakan suatu laporan yang menunjukkan kondisi 

keuangan bank secara keseluruhan. Laporan keuangan juga merupakan hasil akhir 

dari proses akuntansi yang terdiri dari pencatatan, pengelompokkan, pelaporan, dan 

penginterprestasian yang merupakan data masa lalu yang disusun oleh pihak 

manajemen untuk suatu penilaian kinerja atau hasil kerja selama periode tertentu. 

Menurut Darsono dan Ashari (2005:4) bahwa: 
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“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang di sebut 

dengan siklus akuntansi. Laporan keuangan menunjukkan posisi sumber 

daya yang di miliki oleh perusahaan selama satu periode.” 

Kemudian menurut Myers yang dikutip oleh Munawir (2004:5) bahwa: 

“Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada 
akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar 
neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar 
rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi 
perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar 
surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan (laba di tahan).” 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan 

untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen 

maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Kemudian laporan 

keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank 

dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang di keluarkan untuk 

memperoleh hasil tersebut. Informasi ini akan termuat dalam laporan laba rugi. 

Laporan keuangan bank juga memberikan gambaran tentang arus kas suatu bank yang 

tergambar dalam laporan arus kas. 

 

2.3.2 Tujuan dan Kegunaan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (Progress Report) secara periodic yang 

dilakukan oleh pihak manajemen yang bersangkutan. 

Penyajian laporan keuangan bank tersebut menurut Bastian dan Suhardjono 

(2006:236) di maksudkan untuk memenuhi laporan keuangan sebagaimana telah di 

atur, sebagai berikut: 
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1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan 

kewajiban serta ekuitas suatu bank. 

2. Memberikan informasi yang dapat di percaya mengenai perubahan dalam 

aktiva netto (aktiva di kurangi kewajiban) suatu bank yang timbul dari 

kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pengguna laporan 

dalam menaksir potensi perubahan dalam menghasilkan laba. 

4. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan 

kewajiban suatu bank, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan 

investasi. 

5. Memberikan informasi tentang sejauh mana pengungkapan informasi lain 

yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

pengguna laporan, seperti informasi mengenai kebutuhan akuntansi yang di 

anut bank. 

 

2.3.3 Pihak-pihak yang Berkepentingan 

Pembuatan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan 

berbagai pihak. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri 

terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh bank. Menurut Kasmir (2004:241) 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank sebagai 

berikut: 

1. Pemegang Saham 

Bagi pemegang saham yang sekaligus merupakan pemilik bank, kepentingan 

terhadap laporan keuangan bank adalah untuk melihat kemajuan bank yang 

dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode. Bagi pemilik dengan adanya 

laporan keuangan ini, akan dapat memberikan gambaran berapa jumlah 
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dividen yang bakal mereka terima. Kemudian adalah untuk melihat kinerja 

pihak manajemen dalam menjalankan kepercayaan yang diberikannya. 

2. Pemerintah 

Bagi pemerintah, laporan keuangan baik bagi bank-bank pemerintah maupun 

bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan bank yang bersangkutan. 

Kemudian pemerintah juga berkepentingan terhadap kepatuhan bank dalam 

melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Pemerintah juga 

berkepentingan sampai sejauhmana peranan perbankan dalam pengembangan 

sektor-sektor industri tertentu. 

3. Manajemen 

Laporan keuangan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja 

manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. 

Kemudian juga untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber 

daya yang dimilikinya. Ukuran keberhasilan ini dapat dilihat dari 

pertumbuhan laba yang diperoleh dan pengembangan asset-asset yang 

dimilikinya. 

4. Karyawan 

Bagi karyawan dengan adanya laporan keuangan juga untuk mengetahui 

kondisi keuangan bank yang sebenarnya. 

5. Masyarakat Luas 

Bagi masyarakat luas laporan keuangan bank merupakan suatu jaminan 

terhadap uang yang di simpan di bank. Jaminan ini dapat diperoleh dari 

laporan keuangan yang ada di laporan keuangan. 

 

2.3.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Sama seperti lembaga keuangan lainnya, bank juga memiliki beberapa jenis 

laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PSAK. Artinya laporan keuangan ini 
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dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dimana menurut Kasmir 

(2004:242) jenis-jenis laporan keuangan bank yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Neraca  

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada 

tanggal tertentu. Posisi ini dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), pasiva 

(kewajiban dan ekuitas) suatu bank. 

2. Laporan Komitmen dan Kontinjensi 

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji 

yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (Irrevocable) dan harus 

dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Contoh 

laporan komitmen adalah komitmen kredit, komitmen penjualan atau 

pembelian aktiva bank dengan syarat Repurchase Agrement (Repo), 

sedangkan laporan kontinjensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang 

kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau 

lebih peristiwa di masa yang akan datang. 

3. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan 

hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar 

jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah dan jenis-

jenis biaya yang dikeluarkan. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan semua 

aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung 

atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan 

konsep kas selama periode laporan. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai Posisi Devisa 

Neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya. 
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6. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi 

Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang 

bersangkutan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan 

dengan anak perusahaannya. 

 

2.4 Tingkat Kesehatan Bank 

2.4.1 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank 

 Kinerja suatu bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut, 

sehingga apabila kinerja ini buruk tidak mungkin para direksi ini akan diganti. 

Kinerja ini juga merupakan pedoman hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan 

bagaimana cara memperbaikinya. 

 Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat di lihat dari berbagai segi. 

Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang 

sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Standar untuk melakukan penilaian 

kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia dengan cara 

bank-bank di haruskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun berkala 

mengenai seluruh aktivitasnya. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga 

dapat diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk 

memperbaiki kesehatannya. Sedangkan pengertian tingkat kesehatan bank menurut 

Taswan (2006:381): 

“Hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh 
terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian factor 
permodalan, kualitas asset, manajemen, profitabilitas, likuiditas, dan 
sensitivitas terhadap risiko pasar, dan dijadikan penilaian kuantitatif 
atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsure judgement.” 
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 Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan 

berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk 

menentukan kondisi suatu bank di kenal dengan nama analisis CAMELS. Analisis ini 

terdiri dari aspek capital, asset, management, earning, liquidity, dan sensitivity of 

market. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian akan menghasilkan kondisi 

suatu bank. 

 

2.4.2 Penilaian Permodalan (Capital) 

 Penilaian pertama tingkat kesehatan bank adalah aspek permodalan (capital) 

suatu bank. Menurut Martono (2002:58) pada aspek penilaian ini yang dinilai adalah 

permodalan yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank 

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang 

di dasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Kecukupan modal 

(capital adequacy) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen dalam 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul 

yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. 

Perhitungan capital adequacy ini di dasarkan atas prinsip bahwa setiap 

penanaman yang mengandung risiko harus di sediakan jumlah modal sebesar 

presentase tertentu (risk margin) terhadap jumlah penanamannya. Berdasarkan 

Pakfeb 1991, perbankan diwajibkan memenuhi Kewajiban Penyertaan Modal 

Minimum atau di kenal dengan CAR (Capital Adequacy Ratio), yang diukur dari 

presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Hasibuan (2005:58) menjelaskan bahwa CAR yang didasarkan pada standar 

BIS (Bank for International Statement) adalah 8%. Hal ini merupakan salah satu cara 
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untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau 

belum. Modal yang dimaksud menurut Kasmir (2004:259) terdiri dari: 

1. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas 

modal inti dan modal pelengkap. 

2. Modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat dan 

kantor-kantor cabang nya di luar Indonesia. 

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:53) penilaian pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melakukan penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

terhadap ketentuan yang berlaku; 

2. Komposisi permodalan; 

3. Tren ke depan/proyeksi KPMM; 

4. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank; 

5. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal 

dari keuntungan (laba ditahan); 

6. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha; 

7. Akses kepada sumber permodalan; dan 

8. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. 

 

2.4.3 Penilaian Kualitas Aset (Assets Quality) 

Kualitas aktiva produktif ini menunjukkan kualitas asset 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 tingkat kolektibilitasnya, yaitu apakah lancar, 

kurang lancar, di ragukan atau macet. Pembedaan tingkat kolektibilitas tersebut 
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diperlukan untuk mengetahui besarnya cadangan minimum penghapusan aktiva 

produktif yang harus disediakan oleh bank untuk menutup risiko kemungkinan 

kerugian yang terjadi. Berdasarkan Pakfeb 1991, bank wajib membentuk cadangan 

tersebut sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif ditambah 

dengan : 

1. 3% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar, 

2. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan, 

3. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. 

Menurut Kasmir (2003:259), penilaian tingkat kesehatan produktif suatu 

bank didasarkan pada penilaian terhadap kualitas aktiva produktif yang 

dikuantifikasikan dan didasarkan pada dua rasio sebagai berikut: 

1. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif; 

2. Debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit; 

3. Perkembangan aktiva produktif bermasalah (non performing asset) 

dibandingkan aktiva produktif; 

4. Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

(PPAP); 

5. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif; 

6. System kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif; 

7. Dokumentasi aktiva produktif; dan 

8. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. 

2.4.4 Penilaian Manajemen (management) 

Penilaian manajemen ini menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul 

melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Penilaian 
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manajemen menurut penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 

tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah: 

“Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan 
manajerial pengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan 
manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang 
berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.” 

Keberhasilan dari manajemen bank didasarkan pada penilaian kualitatif 

terhadap manajemen yang mencakup beberapa komponen. Komponen tersebut terdiri 

dari manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, 

manajemen profitabilitas, dan manajemen likuiditas yang keseluruhannya meliputi 

250 aspek. Manajemen bank dapat diklasifikasikan sebagai sehat apabila sekurang-

kurangnya telah memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut. 

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:53) penilaian pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Manajemen umum; 

2. Penerapan system manajemen risiko; 

3. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada 

Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. 

 

2.4.5 Penilaian Rentabilitas (Earning) 

Penilaian rentabilitas (earning) menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas 

dan trend earning tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan 

kualitas earning. Laba bersih (net income) merupakan ukuran pokok keseluruhan 

keberhasilan perusahaan. Laba atau kurangnya laba mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas 
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perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan (laba) 

yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau trend keuntungan yang 

meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat 

perhatian penganalisa di dalam menilai profitabilitas suatu perusahaan. 

Rentabilitas atau profitabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba 

dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar 

tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan itu rentable 

(Munawir, 2004:57). Oleh karena itu bagi manajemen atau pihak-pihak yang lain, 

rentabilitas yang tinggi lebih penting dari pada keuntungan yang besar. Rentabilitas 

suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 

menggunakan aktiva secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan 

dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu 

periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. 

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:54) penilaian pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Pengembalian atas aktiva (return on assets-ROA); 

2. Pengembalian atas ekuitas (return on equity-ROE); 

3. Margin bunga bersih (net interest margin-NIM); 

4. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO); 

5. Pertumbuhan laba operasional; 

6. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan; 

7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan 

8. Prospek laba operasional. 
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2.4.6 Penilaian Likuiditas (Liquidity) 

Likuiditas (Liquidity) menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank 

pada saat ini dan masa yang akan datang. Menurut Martono (2002:89) pada aspek 

likuiditas iini penilaian didasarkan atas kemampuan bank dalam membayar semua 

hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih 

dan dapat memenuhi semua permohonan kredit layak yang disetujui. 

Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat 

memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar. Berdasarkan Pakfeb 

1991, bank wajib memelihara likuiditasnya yang didasarkan pada dua rasio dengan 

bobot yang sama. Rasio tersebut sebagai berikut: 

1. Perbandingan jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar 

yaitu kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, dan surat 

berharga pasar uang dalam rupiah yang diberikan oleh bank lain, dan 

2. Perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga, 

termasuk pinjaman yang diterima dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan. 

 

Nilai Kredit Predikat 

85-110 

66-84 

51-66 

0-<51 

Sehat 

Cukup sehat 

Kurang sehat 

Tidak sehat 

       Sumber: Kasmir (2004:261) 

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:54) penilaian pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 
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1. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 

bulan; 

2. One month maturity mismatch ratio; 

3. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio-LDR); 

4. Proyeksi arus kas tiga bulan mendatang; 

5. Ketergantungan pada dana antarbank dan deposan inti; 

6. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management-

ALMA); 

7. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal 

atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan 

8. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK). 

 

2.4.7 Penilaian Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (Sensitivity of Market Risk) 

Penilaian terhadap faktor sensitivity of market risk adalah untuk mengukur 

kemampuan modal bank dalam mengcover atau menutupi potensi kerugian akibat 

terjadinya fluktuasi atau adverse movement pada tingkat suku bunga dan nilai kurs 

serta nilai tukar. Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:54) penilaian 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

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

dibandingkan dengan potensi kerugian (potential loss) sebagai akibat fluktuasi 

(adverse movement) suku bunga; 

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

dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse 

movement) nilai tukar; dan 

3. Kecukupan penerapan system manajemen risiko pas 
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2.4 Modal Bank 

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, pengertian modal bank dibedakan 

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

asing yang beroperasi di Indonesia. 

Menurut Dendawijaya (2006:38), modal bank yang didirikan dan berkantor 

pusat di Indonesia terdiri atas: 

 

1. Modal Inti 

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan 

cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dengan perincian 

sebagai berikut: 

a. Modal disetor 

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh 

pemiliknya. 

b. Agio saham 

Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank 

sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 

c. Cadangan umum 

Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 

ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan 

rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran masing-

masing. 

d. Cadangan tujuan 

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang 

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat 

umum pemegang saham atau rapat anggota. 

e. Laba ditahan 
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Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh 

rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak 

dibagikan. 

f. Laba tahun lalu 

Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi 

pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang 

saham atau rapat anggota. 

g. Laba tahun berjalan 

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan 

setelah dikurangi taksiran utang pajak. 

h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya 

dikonsolidasikan bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak 

perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak 

perusahaan tersebut. 

2. Modal pelengkap 

Modal pelengkap teridiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari 

laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan 

modal. Secara terperinci modal pelengkap dapat berupa sebagai berikut: 

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap 

Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari 

selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan 

dari Direktorat Jenderal Pajak. 

b. Cadangan penghapusan aktifa yang diklasifikasi 

Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan 

yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Hal ini 

dimaksudkan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai 

akibat tidak diterimanya kembali, sebagian atau seluruh aktiva produktif. 
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c. Modal kuasi 

Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrument atau warkat 

yang memiliki sifat seperti modal. 

d. Pinjaman subordinasi 

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai 

syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman 

mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal 5 tahun dan 

pelunasan jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia. 

 

2.5.1 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

Ketentuan tentang penyediaan modal minimum bank umum yang berlaku di 

Indonesia mengikuti standart Bank of International Settlements (BIS). Sejalan dengan 

standar tersebut, dalam kerangka paket deregulasi tanggal 29 februari 1991 

(Pakfeb’91), Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal 

minimum sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). 

Perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank (capital 

adequacy) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki 

bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Perincian mengenai 

modal ATMR yang dimiliki bank telah diuraikan sebelumnya. ATMR merupakan 

penjumlahan ATMR aktiva neraca (aktiva yang tercantum dalam neraca) dan ATMR 

aktiva administratif (aktiva yang bersifat administratif). 

Berikut adalah langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum 

bank menurut Dendawijaya (2006:41) sebagai berikut: 

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-

masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos 

aktiva neraca tersebut. 
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2. ATMR aktiva administrative di hitung dengan cara mengalikan nilai nominal 

rekening administrative yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-

masing pos rekening tersebut. 

3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administrative. 

4. Risiko modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank 

(modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR. 

Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dibandingkan dengan kewajiban 

penyediaan modal minimum (yakni sebesar 8%). Berdasarkan hasil perbandingan 

tersebut, dapatlah diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi 

ketentuan CAR (kecukupan modal) atau tidak. Jika hasil perbandingan antara 

perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal 

minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah 

memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal). Sebaliknya, bila hasilnya kurang dari 

100%, modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR. 

 

2.5.2 Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas harus menyesuaikan diri 

terhadap perkembangan perbankan internasional untuk dapat menyiapkan perbankan 

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

mengeluarkan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang dapat menjadi 

persyaratan bagi bank dalam mengelola modalnya tanpa mengabaikan risiko. 

Pengertian Capital Adequacy Ratio menurut Kuncoro dan Suhardjono 

(2004:562) sebagai berikut: 

“ Capital adequacy ratio adalah kecukupan modal yang menunjukkan 
kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan 
kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, 
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mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat 
berpengaruh terhadap besarnya modal bank.” 

Kemudian menurut Susilo, dkk (2004:27), pengertian Capital Adequacy 

Ratio sebagai berikut: 

“ Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal 

minimum yang selalu harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai 

suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimban g Menurut Risiko 

(ATMR).” 

Selain itu pengertian bank menurut Dendawijaya (2006:121) sebagai berikut: 

“ Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva 

yang mengandung aktiva atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang 

diberikan.” 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Capital Adequacy 

Ratio (CAR) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam 

kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga, dengan rasio minimum 

8% atas permodalan terhadap aktiva yang mengandung risiko. Jika modal rata-rata 

suatu bank lebih dari bank lainnya maka bank tersebut akan lebih baik 

solvabilitasnya. Menurut Hasibuan (2005:88) ketetapan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) sebesar 8% bertujuan untuk: 

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan. 

2. Melindungi dana pihak ketiga pada bank yang bersangkutan. 

3. Untuk memenuhi ketetapan standar BIS (Bank for International Sattlements) 

perbankan internasional dengan formula sebagai berikut: 
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a. 4% modal inti yang terdiri dari Shareholder Equity Prefered Stock 

dan Freereserves, serta 

b. 4% modal sekunder yang terdiri dari Subordinate Debt, Loan 

Loss Provission, Hybrid Securities, dan Revolution Reserves. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan 

bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian 

bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Selain itu CAR juga merupakan 

rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank mengandung risiko 

(kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana 

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

bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. 

Dimana Susilo, dkk (2004:28) menyatakan bahwa, Capital Adequacy Ratio 

(CAR) didapat dengan cara membagi modal inti ditambah modal pelengkap di bagi 

ATMR. ATMR adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan 

dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak 

beresiko diberi bobot 0%, dan aktiva yang paling beresiko diberi bobot 100%. 

Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan 

antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.2/21/DPNP/2000 Tanggal 12 

Juni 2000 yang merupakan perubahan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.26/5/BPPP Tanggal 29 Mei 1993, kebutuhan modal minimum dengan cara 

membagi modal inti ditambah modal pelengkap dibagi ATMR yang secara lengkap 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dasar perhitungan kebutuhan modal 

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR. Pengertian aktiva 

dalam perhitungan ini menvakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun 

aktiva yang bersifat administrative sebagaimana yang tercermin pada 
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kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan/atau komitmen yang disediakan 

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

masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang didasarkan pada golongan 

nasabah penjamin, serta sifat angunan. Dapat ditambahkan bahwa untuk 

kredit-kredit yang penarikannya dilakukan secara bertahap, maka bobot risiko 

dihitung berdasarkan besarnya penarikan kredit pada tahap yang 

bersangkutan. 

2. Bobot risiko aktiva neraca 

Dengan memperlihatkan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka rincian bobot 

risiko untuk semua aktiva neraca bank baik dalam rupiah maupun valuta asing 

sebagai berikut: 

0% : a. Kas 

b. Emas dan mata uang emas 

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

yang    

   diterbitkan atau dijamin oleh: 

1). Pemerintah pusat Republik Indonesia 

2). Bank Indonesia 

3) Bank sentral negara lain 

4) Pemerintah pusat negara lain 

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

mata uang       

    emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang 

bersangkutan sebesar  

      nilai jaminannya. Jaminan jenis ini dalam laporan bulanan 

dilaporkan dengan  



72 

 

 

 

      sandi golongan penjamin dari bank yang bersangkutan. 

20% : Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga 

yang diterbitkan atau dijamin oleh: 

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

yang berkedudukan di luar negeri); 

b. Pemerintah daerah di Indonesia; 

c. Lembaga non departemen di Indonesia; 

d. Bank-bank pembangunan multilateral; 

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

50% :  a.  Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hipotik 

pertama dengan       

      tujuan untuk di huni. 

b. Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh surat berharga yang   

     diterbitkan atau dijamin oleh BUMN dan perusahaan milik 

pemerintah pusat  

     negara lain. 

100%:    a. Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh atau surat berharga 

yang  

       diterbitkan atau dijamin oleh: 

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

2) Koperasi 

3) Perusahaan swasta 

4) Perorangan 

5) Lainnya 
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  b. Penyertaan yang tidak di konsolidasikan termasuk penyertaan pada 

bank lain. 

c. Aktiva tetap dan inventori 

d. Rupa-rupa aktiva 

e. Antar kantor aktiva neto yaitu antar kantor aktiva dikurangi 

pasiva. 

 

2.5.3 Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) digunakan untuk mengukur kemampuan 

permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam kegiatan 

perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga, dengan rasio minimum 8% atau 

permodalan terhadap aktiva yang mengandung risiko. 

Menurut Taswan (2006:383), nilai Capital Adequacy Ratio dapat ditentukan 

melalui ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM), yaitu: 

��� =
����	 ���

����
 x 100% 

 

 

2.5.4 Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Melihat fungsi dari modal bank di atas, timbul suatu pertanyaan apakah modal 

bank tersebut memadai untuk menunjang kebutuhan dan faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh besar terhadap kecukupan modal bank tersebut. 
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1. Tingkat kualitas manajemen bank yang bersangkutan apabila suatu bank 

dipimpin/dikelola oleh suatu kelompok manajemen yang berkualitas tinggi 

yang ditinjau dari berbagai aspek, maka hasilnya tentu akan berlainan dengan 

bank yang dikelola oleh suatu kelompok manajemen yang berkualitas rendah 

dan tidak kompak. 

2. Tingkat likuiditas yang dimilikinya. 

Suatu bank yang memiliki alat-alat likuid yang sangat terbatas dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya, akan ada kemungkinan penyediaan 

likuiditas tersebut akan diambil dari permodalannya. Dengan demikian akan 

dirasakan oleh manajemen bank yang bersangkutan, betapa terbatasnya modal 

yang dimiliki oleh bank. 

3. Tingkat kualitas dari Aset 

Suatu bank yang banyak memiliki debitur dan non earning assets lainnya 

yang kurang produktif maka sudah dapat dipastikan bank tersebut tidak 

melaksanakan kegiatannya secara lancar. 

4. Struktur dari depositonya 

5. Tingkat Kualitas dari Sistem dan Operating Prosedurnya 

6. Tingkat Kualitas dan Karakter dari Para Pemilik Sahamnya 

7. Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek maupun 

jangka panjang 

8. Riwayat Pemupukan Modal dan Pertautan Pembagian Laba yang 

Diperolehnya 

 

2.5.5 Cara-cara Meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka 

pengembangan usaha dan menampung kerugian. Agar mampu berkembang dan 

bersaing secara sehat, maka ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh suatu bank 
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untuk meningkatkan nilai Capital Adequacy Ratio (CAR). Dimana menurut 

Amaliawati (2001:42), cara-cara tersebut sebagai berikut: 

1. Memperkecil komitmen pinjaman yang tidak digunakan; 

2. Jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan dikurangi atau diperkecil 

sehingga risiko semakin berkurang; 

3. Fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa posisi 

yang relatif kecil namun dengan risiko yang sama besarnya dengan pinjaman 

ada baiknya dibatasi; 

4. Komitmen Letter of Credit (L/C) bagi bank-bank devisa yang belum benar-

benar memperoleh kepastian dalam penggunaannya atau tidak dapat 

dimanfaatkan secara efisien juga dibatasi; 

5. Penyertaan modal yang memiliki rasio 100% perlu ditinjau kembali apabila 

bermanfaat atau tidak; 

6. Posisi aktiva tetap dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan 

sekedar memenuhi kelayakan; dan 

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

public, dan pinjaman subordinasi jangka panjang dari pemegang saham. 

 

2.6 Aktiva Produktif Bank 

2.6.1 Pengertian Aktiva Produktif 

Aktiva produktif ini menunjukkan kualitas asset 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 tingkat kolektibilitasnya, yaitu apakah lancar, kurang 

lancar, diragukan atau macet. Perbedaan tingkat kolektibilitas tersebut diperlukan 
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untuk mengetahui besarnya cadangan minimum penghapusan aktiva produktif yang 

harus disediakan oleh bank untuk menutup risiko kemungkinan kerugian yang terjadi. 

Aktiva produktif menurut Laporan Bank Indonesia (2004) diartikan: 

“Penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam 

bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan 

termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening 

administratif.”  

Kemudian menurut Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR 

Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif, pengertian kualitas 

aktiva produktif adalah: 

“Ukuran besarnya kualitas penanaman dana bank baik dalam rupiah 
maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan 
dana antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontijensi pada 
transaksi rekening administratif”  

Penilaian tingkat kesehatan aktiva produktif suatu bank didasarkan terhadap 

penilaian kualitas aktiva produktif yang dikuantifikasikan dan didasarkan pada dua 

rasio yaitu sebagai berikut: 

1. Perbandingan aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah seluruh 

aktiva produktif, dan 

2. Perbandingan cadangan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva yang 

diklasifikasikan. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPD Tanggal 28 

February 1991, yang termasuk ke dalam aktiva produktif sebagai berikut: 

1. Surat berharga, 

2. Penempatan pada bank lain, 

3. Penyertaan, 
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4. Kredit yang disalurkan, 

5. Transaksi rekening administratif. 

 

2.6.2 Non Performing Loan (NPL) 

Penentuan tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif yang sehat menurut 

Bank Indonesia sangat erat kaitannya dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) 

yang boleh dimiliki bank. NPL merupakan salah satu rasio yang digunakan dalam 

menilai Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Penyesuaian terhadap KAP dilakukan 

karena di Indonesia hanya Bank Indonesia dan bank yang bersangkutan yang 

mengetahui tingkat kolektibilitas kualitas aktiva tersebut. Penilaian pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas asset antara lain dilakukan salah satunya 

melalui penilaian terhadap komponen Non Performing Loan yaitu membandingkan 

antara kredit tidak lancar dengan total kredit yang diberikan (Budisantoso dan 

Triandaru, 2006:53).  

Batas aman NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal sebesar 

5%. NPL ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Pengertian Non Performing Loan 

menurut Mahmoeddin (2010:2): 

“ Non Performing Loan adalah kredit yang tidak menepati jadwal 

angsuran sehingga terjadi tunggakan”. 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu kredit 

dikategorikan sebagai kredit yang bermasalah bila tidak dapat kembali sesuai jangka 

waktu yang telah disepakati. 
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2.6.3 Perhitungan Non Performing Loan (NPL) 

Untuk mengetahui besarnya Non Performing Loan (NPL) suatu bank, Bank 

Indonesia menginstruksikan perhitungan NPL dalam laporan tahunan perbankan 

nasional sesuai dengan Surat Edaran BI No.3/33/DPNP Tanggal 14 Desember 

2001 Tentang Perhitungan Rasio Keuangan yang dirumuskan sebagai berikut: 

��� =
������ �������	��

����	 ������
 x 100% 

 

2.6.4 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan (NPL) merupakan sumber kerugian yang potensial bagi 

bank jika pihak bank tidak mampu menanganinya dengan baik. Non Performing Loan 

(NPL) dapat menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. 

Menurut Mahmoeddin (2010:52), faktor-faktor penyebab terjadinya Non Performing 

Loan (NPL) diuraikan sebagai berikut: 

1. Faktor internal perbankan 

Faktor internal perbankan yang menyebabkan Non Performing Loan (NPL) 

ialah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri. Faktor internal 

perbankan terdiri dari: 

a. Kelemahan dalam analisis kredit; 

b. Kelemahan dalam dokumen kredit; 

c. Kelemahan dalam supervise kredit; 

d. Kecerobohan petugas bank; 

e. Kelemahan kebijaksanaan kredit; 

f. Kelemahan bidang agunan; 

g. Kelemahan sumber daya manusia; 

h. Kelemahan teknologi; dan 
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i. Kecurangan petugas bank. 

2. Faktor internal nasabah 

Factor internal perbankan yang menyebabkan Non Performing Loan (NPL) 

terdiri dari: 

a. Kelemahan karakter nasabah; 

b. Kelemahan kemampuan nasabah; 

c. Musibah yang dialami nasabah; 

d. Kecerobohan nasabah; dan 

e. Kelemahan manajemen nasabah. 

3. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yang menyebabkan Non Performing Loan (NPL) terdiri dari: 

a. Situasi ekonomi yang negatif; 

b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan; 

c. Politik negara lain yang merugikan; 

d. Situasi alam merugikan; 

e. Peraturan pemerintah yang merugikan. 

4. Faktor kegagalan bisnis 

5. Ketidakmampuan manajemen 

2.7 Rentabilitas Bank 

Rentabilitas bank atau yang sering disebut dengan profitabilitas bank 

merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini 

dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara 

profitabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. 

Menurut Hasibuan (2005:100), bahwa: 

“Profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh 

laba yang dinyatakan dalam presentase.” 
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Kemudian menurut Dendawijaya (2006:118), menyatakan bahwa: 

“Profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur 

tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.” 

Profitabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan trend earning 

tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas earning. 

Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap profitabilitas bank 

yang diukur dengan dua rasio yang bobot sama. 

Penilaian kuantitatif terhadap profitabilitas bank tertuang dalam Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 dan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tanggal 12 April 2004 dengan 

menggunakan berbagai macam indicator antara lain: 

1. Pengembalian atas aktiva (ROA); 

2. Pengembalian atas ekuitas (ROE); 

3. Margin bunga bersih (NIM); 

4. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO); 

5. Pertumbuhan laba operasional; 

6. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan; 

7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan 

8. Prospek laba operasional. 

2.7.1 Pengertian Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio keuangan yang mengukur 

kemampuan bank dalam menghasilkan net interest margin atas pengelolaan besar 

aktiva produktif. Pengertian Net Interest Margin (NIM) menurut Tarmizi dan 

Willyanto (2003:37) yaitu: 



81 

 

 

 

“Rasio yang menggambarkan  tingkat jumlah pendapatan bunga bersih 

yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh 

bank”. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika semakin besar nilai NIM 

maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bunga. 

Pendapatan bunga bersih merupakan selisih antara pendapatan bunga dengan beban 

bunga, sedangkan aktiva produktif atau disebut earning assets adalah penempatan 

pada bank lain, surat berharga, penyertaan dan kredit yang diberikan (pembiayaan) 

atau aktiva produktif yang digunakan adalah aktiva produktif yang menghasilkan 

pendapatan bunga. 

Dari besarnya rasio ini dapat dilihat bagaimana kemampuan bank dalam 

memaksimalkan pengelolaan terhadap aktiva yang bersifat produktif untuk melihat 

seberapa besar perolehan pendapatan bunga bersih yang diperoleh. Semakin tinggi 

rasio NIM maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola 

oleh bank sehingga manajemen perusahaan telah dianggap dengan baik, sehingga 

kemungkinan suatu bank berada dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 

 

2.7.2 Perhitungan Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bersih 

yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki bank. Menurut 

Surat Edaran Bank Indonesia No.3/31/DPNP Tanggal 14 Desember 2001 Net 

Interest Margin (NIM) secara formulasi dinyatakan sebagai berikut: 

��� =
����� ��� �!�"� ������

����#���� ���$� ����!��%
 x 100% 
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2.8 Likuiditas Bank 

2.8.1 Pengertian Likuiditas Bank 

Kemampuan perusahaan untuk dapat membayar semua kewajiban jangka 

pendek pada saat jatuh tempo merupakan salah satu factor yang menentukan kondisi 

suatu bank. Apabila bank mampu melakukan pembayaran artinya bank dalam 

keadaan likuid, tetapi jika bank tidak melakukan pembayaran maka bank dikatakan 

tidak likuid. 

Likuiditas bank sangat penting karena besar likuiditas wajib minimum 

(LWM) atau giro wajib minimum (GWM) bank telah ditetapkan Bank Indonesia 

selaku bank sentral. Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk dapat memenuhi 

kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan. Dimana likuiditas 

bank menurut Hasibuan (2005:94), sebagai berikut: 

“Likuiditas (cash ratio) bank adalah kemampuan bank untuk membayar 

semua hutang jangka pendeknya dengan alat-alat likuid yang 

dikuasainya”. 

Selanjutnya pengertian likuiditas bank menurut Dendawijaya (2006:114): 

“Kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo”. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa likuiditas 

bank diartikan sebagai kemampuan penyediaan alat-alat yang mudah ditunaikan guna 

memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Pengukuran satu rasio 

antara jumlah kredit yang diberikan bank dan jumlah dana yang diterima merupakan 

satu komponen dalam faktor likuiditas. Menurut Kuncoro dan Suhardjono 

(2004:280) bahwa dalam pengelolaan likuiditas bank ada beberapa risiko yang 

mungkin timbul antara lain: 
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1. Risiko Pendanaan (funding risk) 

Risiko ini timbul apabila bank tidak cukup dana untuk memenuhi 

kewajibannya. Beberapa hal yang dapat menyebabkan risiko pendanaan 

adalah penarikan deposito dan pinjaman dalam jumlah besar yang tidak di 

duga sebelumnya, atau jatuh tempo (maturity profile) dari asset maupun 

liabilities tidak terdeteksi dan sebagainya. 

 

2. Risiko Bunga (interest risk) 

Adanya berbagai variasi tingkat suku bunga dalam asset maupun liabilities 

dapat menimbulkan ketidakpastian tingkat keuntungan yang akan diperoleh. 

Pengelolaan likuiditas ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang 

disebabkan oleh adanya kekurangan dana, sehingga dalam memenuhi kewajibannya 

bank tidak perlu harus mencari dana dengan suku bunga yang relative tinggi di pasar 

uang atau bank terpaksa menjual sebagian asetnya dengan kerugian relatif besar yang 

akan mempengaruhi pendapatan bank. Apabila keadaan ini terjadi dan terus berlanjut 

tidak menutup kemungkinan akan terjadi erosi kepercayaan masyarakat terhadap 

bank. 

 

2.8.2 Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR) 

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

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menggambarkan 

kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan 

dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin 

tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank (Dendawijaya, 

2006:118). 
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Menurut Surat Edaran BI No.26/5/BPPP, Tanggal 29 Mei 1993, termasuk 

dalam pengertian dana yang diterima bank sebagai berikut: 

1. Giro, deposito, dan tabungan masyarakat. 

2. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak 

termasuk pinjaman subordinasi. 

3. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 

bulan. 

4. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 

bulan. 

5. Modal pinjaman. 

6. Modal inti. 

Dimana menurut Kasmir (2004:261) Loan to Deposit Ratio (LDR) tersebut 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada 

nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi 

permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh 

bank untuk pemberian kredit. 

Selanjutnya, menurut Simorangkir (20004:147) Loan to Deposit Ratio 

dinyatakan sebagai berikut: 

“ Loan to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara kredit yang di 

berikan dengan dana pihak ketiga termasuk pinjaman yang diterima, 

tidak termasuk pinjaman subordinasi”. 

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah 

dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. 
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Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menetapkan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya 

likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat. 

2. Untuk rasio LDR di bawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas 

tersebut dinilai sehat. 

Rasio ini juga merupakan indicator kerawanan dan kemampuan dari suatu 

bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu 

bank adalah sekitar 85%. Namun menurut Kasmir (2003:272) batas toleransi 

berkisar antara 85%-!00%. batas aman untuk LDR menurut peraturan pemerintah 

adalah maksimum 110%. 

 

2.8.3 Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara seluruh jumlah 

kredit atas pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Nilai 

Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat ditentukan melalui suatu formula yang ditentukan 

oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP 

Tanggal 14 Desember 2001, yaitu: 

�&� =
����	 ������

����	 ����  ��� ���"�
 x 100% 
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2.9 Profitabilitas 

2.9.1 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan faktor yang sangat penting, yang berkaitan dengan 

kesinambungan dan stabilitas bisnis perbankan. Profitabilitas bank merupakan suatu 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Bank yang sehat adalah bank yang 

diukur secara profitabilitas dan rentabilitas yang meningkat di atas standar yang di 

tetapkan. 

Menurut Hasibuan (2002:100) bahwa pengertian profitabilitas adalah: 

“Profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh 

laba yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas pada dasarnya 

adalah laba (Rupiah) yang dinyatakan dalam presentase profit.” 

Sedangkan menurut Dendawijaya (2005:118), menyatakan bahwa pengertian 

profitabilitas sebagai berikut: 

“Profitabilitas atau rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis 

atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai 

oleh bank yang bersangkutan.” 

Setiap perusahaan akan melakukan pengukuran terhadap profitabilitas yang 

diperolehnya. Pengukuran terhadap profitabilitas akan memungkinkan bagi 

perusahaan dalam hal ini pihak manajemen untuk mengevaluasi tingkat earning 

dalam hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu 

dari pemilik perusahaan, di sini perhatian ditekankan pada profitabilitas, karena untuk 

melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan yang 

menguntungkan atau profitable. 

Dalam pengukuran profitabilitas kali ini penulis memilih dengan pendekatan 

Return on Assets (ROA), karena dengan menggunakan ROA memperhitungkan 
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bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. 

Tingkat profitabilitas dengan pendekatan ROA bertujuan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dikuasainya untuk 

menghasilkan income. 

 

2.9.2 Return On Assets (ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh kemampuan (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 asset. 

Dimana pengertian Return On Assets (ROA) menurut Dendawijaya 

(2000:120) adalah: 

“Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 
dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin 
besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang 
dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari 
segi penggunaan aktiva.” 

Secara formulisasi dinyatakan sebagai berikut: 

�'� =
(��� ����	!�  �)�

����	 ���$�
 x 100% 

ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisiensi suatu 

bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa 

besar keuntungan dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya, semakin 

tinggi ROA, semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. 
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2.10 Pengaruh CAR, NPL, NIM, dan LDR Terhadap Profitabilitas di Sektor 
Perbankan 

Bank memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian suatu 

negara. Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat luas. Oleh karena itu kepercayaan 

masyarakat menjadi salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan dunia 

perbankan. Untuk dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka bank 

tersebut diharapkan selalu dalam kondisi sehat. 

Suatu bank dapat di nilai sehat salah satunya di lihat dari aspek permodalan 

pada bank tersebut. Mengingat pentingnya fungsi modal bagi setiap bank, maka 

manajemen harus memperhatikan dengan baik penyediaan dan pengelolaan modal 

minimum pada bank tersebut. Apabila suatu bank dapat menjaga kestabilan nilai 

CAR, maka kemampuan bank tersebut untuk menghasilkan laba yang optimum akan 

meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa kecukupan modal merupakan faktor yang 

penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko yang di 

hadapi. Oleh karena adanya risiko-risiko yang dihadapi oleh bank inilah yang 

menyebabkan bank juga harus dapat menjaga tingkat likuiditas pada bank tersebut, 

agar suatu bank selalu mampu untuk memenuhi semua kewajibannya dalam jangka 

pendek. Selain itu risiko yang di hadapi oleh bank adalah banyaknya kredit 

bermasalah. Yang penyebabnya adalah ketidakmampuan nasabah membayar 

angsuran pokok pinjaman dan bunga yang dibebankan sesuai yang diperjanjikan. 

Karena dengan banyaknya kredit bermasalah, akan menyebabkan terkikisnya 

permodalan bank yang dapat dilihat dari angka CAR. Menurutnya nilai CAR akan 

berakibat menurunnya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit yang dapat 

menyebabkan bank tersebut kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba 

yang optimum dari kegiatan pokoknya. 

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh CAR, NPL, NIM, 

dan LDR terhadap Tingkat Profitabilitas bank, telah dilakukan terlebih dahulu 



89 

 

 

 

penelitian serupa oleh Noni Lusiasari (2004), Rian Nisman (2008), dan Risky Rinjani 

(2009). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hasil 

penelitian untuk uji keselutuhan menyatakan hipotesis penelitian (Ha) diterima yang 

berarti terdapat pengaruh CAR, NPL, NIM dan LDR terhadap Tingkat Profitabilitas 

Bank. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ke empat faktor tersebut, yaitu 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin 

(NIM), dan Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif maupun negative 

terhadap Tingkat Profitabilitas Bank. 

 

2.10.1 Pengaruh CAR Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank 

Rasio kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan alat 

pengukur atau penilai kinerja bank, dengan mengetahui CAR suatu bank maka dapat 

diketahui kinerja bank yang bersangkutan. CAR dapat pula sebagai penilai 

permodalan dalam suatu bank karena modal merupakan factor yang penting bagi 

bank dalam rangka pengembangan usahanya sehingga CAR dapat dijadikan sebagai 

alat penilaian untuk pengambilan keputusan investasi bagi bank yang mengeluarkan 

saham melalui kondisi dan prestasi keuangan bank yang tercermin dalam laporan 

keuangannya. 

Agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat maka permodalan perlu 

disesuaikan dengan ukuran internasional yang dikenal dengan standart BIS (Bank for 

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

ketetapan CAR sebesar 8% bertujuan untuk: 

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan; 

2. Melindungi dana pihak ketiga pada bank yang bersangkutan; 

3. Untuk memenuhi ketetapan BIS. 
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Dimana Almilia dan Herdiningtyas (2005:137) mengungkapkan bahwa, 

faktor permodalan sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasional bank dan 

untuk menunjang kebutuhannya, dengan kualitas pihak manajemen dalam 

pengelolaan kegiatan perbankan akan mendapatkan tingkat laba yang diharapkan. 

Mengingat pentingnya fungsi modal bagi setiap bank, maka manajemen harus 

memperhatikan dengan baik penyediaan dan pengelolaan modal tersebut. Karena 

semakin baik rasio kecukupan modal (CAR), maka tingkat profitabilitas nya akan 

semakin baik pula. 

 

2.10.2 Pengaruh NPL Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank 

Penting bagi bank untuk dapat menjaga kualitas kreditnya. Untuk menjaga 

kualitas kreditnya, bank perlu berhati-hati dan melakukan analisis yang tepat terhadap 

penyaluran kredit pada bank tersebut. Kredit yang jumlahnya cukup banyak akan 

mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak 

berkualitas dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah. Menurut Mahmoedin 

(2004:114) menyatakan bahwa, profitabilitas adalah kemampuan bank untuk 

memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada penghitungan produktivitasnya yang 

dituangkan dalam rumus ROE (Return On Equity) dan ROA (Return On Assets). Jika 

kredit tidak lancar (kredit Non Performing) maka rentabilitasnya menjadi kecil. 

Keberadaan NPL dalam jumlah yang cukup banyak dapat menimbulkan 

kesulitan pada bank dan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan bank yang 

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

berada dalam kategori kredit bermasalah (NPL), dan dapat menghasilkan laba yang 

optimal bagi bank tersebut. 
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2.10.3 Pengaruh NIM Terhadap Tingkat Profitabiltas Bank 

NIM (Net Interest Margin) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan 

kemampuan bank didalam menghasilkan net interest income melihat bagaimana 

kinerja manajemen bank didalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aktiva 

produktif yang dimiliki. Rasio NIM ini berfungsi untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam menghasilkan tingkat kembalian keuntungan bunga bersih 

terhadap pengelolaan aktiva produktifnya. 

Peneliti terdahulu yang menggunakan variable NIM sebagai pengukur 

kesehatan bank antara lain Sugianto (2002) dan Januarti (2002) hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa NIM mampu digunakan sebagai indikator untuk mengukur 

tingkat kesehatan bank.. Sementara Usman (2003) dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa NIM berpengaruh positif terhadap ROA dikarenakan ROA dipengaruhi oleh 

laba. Berdasarkan teori dan hasil penelitian  terdahulu menunjukan bahwa semakin 

tinggi NIM maka semakin baik juga kinerja yang dicapai oleh suatu bank, sehingga 

laba perusahaan semakin meningkat. Meningkatnya laba perusahaan diprediksikan 

akan meningkatkan ROA perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 

Mawardi (2005), menunjukkan bahwa NIM berpengaruh signifikan positif  dan 

merupakan variable yang paling berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank yang 

diproksikan dengan return on asset (ROA). 

 

2.10.4 Pengaruh LDR Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank 

Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas bank. Menurut Susilo (2000:106), LDR tersebut menyatakan seberapa 

jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Dimana semakin tinggi rasio ini, menunjukkan semakin rendahnya kemampuan 
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likuiditas bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah akan semakin besar. Simorangkir (2004:147) mengungkapkan bahwa, 

bagi bank yang dapat menjaga likuiditasnya, membuat perusahaan terhindar dari 

kondisi bermasalah sehingga memungkinkan suatu perusahaan untuk memperoleh 

profitabilitas yang optimal. 

Werdaningtyas (2002), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa LDR 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Jika kita telaah lebih jauh, profitabilitas 

merupakan kemampuan suatu perusahaan (dalam hal ini bank) dalam mencetak laba. 

Rasio keuangan yang dipakai untuk mengukur profitabilitas adalah  return on asset 

(ROA). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa LDR berpengaruh negatif tehadap 

ROA disebabkan oleh peningkatan dalam pemberian kredit ataupun penarikan dana 

oleh masyarakat yang berdampak makin rendahnya likuiditas bank. Hal ini 

berdampak terhadap kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan 

penurunan profitabilitas yang ditandai dengan menurunnya return on asset (ROA). 

Sementara Sarifudin, (2005), dalam penelitiannya menyatakan bahwa  loan to deposit 

ratio (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba. Meskipun demikian ada 

beberapa penelitian yang menyatakan bahwa loan to deposit ratio (LDR) 

berpengaruh positif terhadap  return on asset (ROA). Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Suyono, (2005), yang menyatakan bahwa  loan to deposit ratio (LDR) 

berpengaruh signifikan positif terhadap return on asset (ROA). Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Usman, (2003), dimana loan to deposit ratio (LDR) 

berpengaruh positif terhadap laba bank. Karena laba merupakan komponen yang 

membentuk return on asset (ROA), maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak 

langsung loan to deposit ratio (LDR) juga berpengaruh positif terhadap  return on 

asset (ROA). Kemudian Haryati, (2001), menyatakan bahwa tingkat likuiditas bank 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan  return on 

asset (ROA). Dan menurut Sugianto (2002),  loan to deposit ratio (LDR) dapat 

digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank. 


