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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Ada  dua penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan, yang pertama 

yaitu : 

1. Rizki Yudi Prasetyo  (2012) 

Penelitian terdehulu yang dijadikan rujukan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Atta Rizki Yudi Prasetyo 

Rizki Yudi Prasetyo (2012) mengambil topik Pengaruh Risiko Usaha Terhadap 

Capital Adequacy Ratio pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2006 – 

triwulan II 2011. 

Adapun Perumusan  masalah dalam penelitian tersebut adalah apakah 

rasio LDR, NPL, APB, BOPO, FBIR, IRR dan PDN secara bersama-sama  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional pada periode 2006 – triwulan II 2011 

Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengambil empat bank pada 

Bank Umum Swasta Nasional sebagai sampel. Teknik Pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pemilihan 

berdasarkan pada kriteria tertentu yang mempunyai sangkut-pautnya dengan 

kriteria populasi yang sudah diketahui sebelumnya yaitu Bank Umum Swasta 

Nasional. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 



14 

 

 

bersifat kuantitatif dan bersumber dari laporan keuangan publikasi selama periode 

triwulan I tahun 2006 - Triwulan II 2011 dari Bank Umum Nasional. Sedangkan 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu 

dengan menggunakan data dan laporan keuangan dari Bank Pemerintah. 

Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis 

deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda dengan uji F dan uji T. Dalam Hasil penelitian tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1.  LDR, NPL, APB, BOPO, FBIR, IRR dan PDN secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada Bank-Bank Umum Swasta  

Nasional  periode 2006 – Triwulan II 2011. 

2.  LDR, dan FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank-bank Umum Swasta 

Nasional  periode tahun 2006 sampai dengan TW II tahun 2011.  

3.  NPL, APB dan BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank-bank Umum 

Swasta Nasional  periode tahun 2006 sampai dengan TW II tahun 2011. 

4.  IRR dan PDN secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

Capital Adequacy Ratio  (CAR) pada Bank-bank Umum Swasta Nasional  pada 

tahun 2006 sampai dengan TW II tahun 2011. 

2.  Nur Rahma Imania (2012) 

Nur Rahma Imania (2012) Mengambil topik pengaruh risiko usaha 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)  pada bank umum swasta nasional go 
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publik tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 

Permasalahan yang dibahas pada penelitian terdahulu adalah apakah 

LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, FBIR dan BOPO secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio(CAR) pada bank 

umum swasta nasional go publik tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. 

Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengambil empat bank pada 

Bank Umum Swasta Nasional Go Public. Teknik sampling yang dilakukan yaitu 

teknik purposive sampling yang Pemilian berdasarkan pada penelitian tertentu 

yang mempunyai sangkut-pautnya dengan kriteria populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya yaitu Bank Umum Swasta Nasional Go Public.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang  

bersifat kuantitatif dan bersumber dari laporan keuangan publikasi selama periode 

triwulan I tahun 2006 sampai dengan triwulan II 2011 dari Bank Umum Swasta 

Nasional Go Public. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode dokumentasi yaitu dengan menggunakan data dan laporan keuangan dari 

Bank Umum Swasta Nasional Go Publik. Teknik analisis data yang dilakukan 

dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji F dan uji T. 

Dalam Hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Variabel LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, FBIR, dan BOPO secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada BUSN Go Public 

periode 2006 – Triwulan II 2011 

2. Variabel  LDR,  IPR, NPL, FBIR,  dan  BOPO  secara  parsial  memiliki 
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 pengaruh  negatif tidak signifikan terhadap capital adequacy ratio (CAR) pada 

bank umum swasta nasional go publik periode 2006 – Triwulan II 2011. 

3. Variabel PDN dan IRR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap capital adequacy ratio (CAR) pada bank umum swasta nasional go 

publik tahun 2006 – Triwulan II 2011 

Tabel 2.1 
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN 

 

 
Sumber : Rizki Yudi P (2012) dan Nur Rahma I (2012) 

Keterangan Rizki Yudi P(2012) Nur Rahma I (2012) Erwan Prasetyo P

Variabel 

Terikat
CAR CAR CAR

Variabel 

Bebas

LDR, NPL, APB, 

BOPO, FBIR, IRR, 

PDN

LDR, IRR, NPL, 

BOPO, PDN, FBIR, 

IPR

LDR, IPR, NPL, IRR, 

PDN, FBIR, dan 

BOPO

Metode Metode dokumentasi Metode Dokumentasi Metode dokumentasi

Jenis Data Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder

Teknik 

Analisis

Analisis Regresi 

Linier
AnalisisRegresiLinier

Analisis Regresi 

Linier

Periode 

Tahun 2006 sampai 

dengan triwulan dua 

tahun 2011

Triwulan I 2006 

sampaidengan triwulan 

II tahun 2009

Triwulan I Tahun2008 

sampai dengan 

Triwulan III tahun 

2012

Teknik 

Sampling
Purposive Sampling Purposive Sampling Purposive Sampling

Subyek 

Penelitian

Bank Umum Swasta 

Nasional 

Bank Umum Swasta 

Nasional Go Public

Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Permodalan bank 

Modal merupakan salah satu fakator penting bagi suatu bank dalam rangka 

penembangan kegiatan usaha serta untuk menampung  risiko-risiko yang mungkin 

terjadi. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang 

yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis (Pasal 1 ayat 

(4) RUU Penananman Modal). Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas 

modal disetor dan cabang-cabang yang dibentuk dari laba setelah pajak, adalah 

sebagai berikut (Lukman Dendawijaya, 2009:38): 

1. Modal disetor 

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh 

pemiliknya. 

2. Agio saham 

Agio saham adalah selisih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai 

akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominal. 

3. Cadangan tujuan 

Cadangan tujuan adalah bagian laba bersih setelah dikurangi pajak yang 

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan RUPS. 

4. Laba ditahan 

Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh 

rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan. 

5. Laba tahun lalu 

Laba  tahun  lalu  adalah  laba  bersih  tahun-tahun  sebelumnya  setelah 
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dikurangi pajak atau belumditentukan penggunaanya oleh rapatumum 

pemegang saham atau rapat anggota. 

6. Laba tahun berjalan 

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan 

setelah dikurangi taksiran utang pajak. 

A. Modal pelengkap 

Modal  pelengkap  terdiri  atas  cadangan  yang  tidak dibentuk dari laba 

Setelah pajak dan pinjaman, yang sifatnya dapat dipersamakan dengan 

modal. Secara terperinci modal pelengkap dapat berupa sebagai berikut 

(Lukman Dendawijaya 2009:39): 

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap 

Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih 

penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapatkan persetujuan dari 

direktorat jenderal pajak. 

2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan 

Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan yang 

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

dimaksudkan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai 

akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. 

3. Modal kuasi 

Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang 

memiliki sifat seperti modal. 

4. Pinjaman subordinasi 
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Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat,  

sebagai perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman, mendapatkan 

persetujuan dari bank Indonesia,minimal berjangka lima tahun dan 

pelunasannya sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan bank Indonesia. 

B. Fungsi modal 

Adapun fungsi modal  adalah sebagai berikut (Taswan, 2010:214): 

1. Untuk  melindungi  deposan  dengan  menangkal  semua  kerugian  usaha 

perbankan sebagai akibat salah satu atau kombinasi risiko usaha perbankan. 

2. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenaan dengan kemampuan 

bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan memberikan 

keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian. 

3. Untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, dan 

sebagainya. 

4. Untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut obligasi moneter. 

C. Perhitungan kebutuhan modal minimum 

Untuk mengukur tingkat permodalan  dapat menggunakan rasio sebagai 

berikut(Lukman Dendawijaya, 2009:121): 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

  Rasio yang mengukur kinerja bank untuk mengukur kecukupan 

modal yang dimiliki oleh bank untuk memenuhi aktiva yang mengandung 

ataumenghasilkan risiko. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan 

bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-

kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva berisiko. 
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Rumus yang digunakan: 

 

  Komponen modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap 

dengan menghitung penyertaan yang dilakukan bank sebagai faktor 

pengurang modal. Sedangkan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko 

(ATMR)  merupakan  penjumlahan  dari  pos-pos  aktiva  dan rekening 

administrasi, dimana: 

a. ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada 

 neraca bank dikalikan dengan bobot risikonya msing-masing. 

b. ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada 

rekening administratif bank dikalikan dengan bobot risiko masing-

masing. 

2. Debt to Equity Ratio  

Debt to Equity Ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan bank 

dalam menutupi sebagian atau seluruh hutang – hutangnya, baik jangka 

panjang mupun jangka pendek dengan dana yang berasal dari modal bank 

sendiri. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah : 

Dept to Equity = 
lSendiriJumlahModa

gJumlahHutan
x100%.................................................(2) 

3. Long – Term Debt to Assets Ratio 

Long – Term Debt to Assets Ratio adalah rasio yang mengukur nilai 

keseluruhan aktiva bank dibiayai atau dananya untuk diperoleh dari sumber-

sumber  hutang  jangka  panjang. Rumus  yang  digunakan untuk menghitung 
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rasio ini adalah : 

LTDR = 
Aktiva Total

Panjang Jangka Hutang Total
......................................(3) 

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan 

bank adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 
2.2.2  Risiko-risiko dari kegiatan usaha bank 

A. Risiko likuiditas 

Risiko likuiditas merupakan risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk  

memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi kewajibannya dan 

semua penarikan dana oleh para nasabah dalam waktu tertentu (Martono, 

2007:27). Masalah yang dihadapi disini bank tidak dapat mengetahui secara tepat 

kapan dan berapa jumlah dana yang akan dibutuhkan atau ditarik oleh nasabah 

debitur maupun penabung. Oleh karena itu, dalam pengelolaan bank 

memperkirakan kebutuhan likuiditas merupakan masalah yang sangat komplek. 

Tugas utama manager dana adalah memperkirakan kebutuhan dana dan mencari 

dana untuk memenuhi semua kebutuhan dan pada saat diperlukan. Pengelolaan 

likuiditas ini mencakup pula perkiraan kebutuhan kas untuk memenuhi ketentuan 

likuiditas wajib dan penyajian instrument-instrument likuiditas sebesar jumlah 

kira-kira yang dibutuhkan. Kebutuhan likuiditas bank secara garis besar 

bersumber dari dua kebutuhan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penarikan 

dana oleh para deposan. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan 

permintaan kredit dari nasabah terutama yang telah disetujui. 

Rasio yang digunakan  untuk  menghitung  risiko  likuiditas  adalah 
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sebagai berikut(Lukman Dendawijaya, 2009:114): 

1. Cash Ratio 

  Cash ratio adalah alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang 

dihimpun bank yang harus segera dibayar. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah 

pada saat penarikan dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. 

Rumus yang digunakan: 

CR =  
etigaDanapihakk

Kas lainbank  pada giroBI giro
x100%................................................. 

2. Reserve requirement 

Reserve requirement adalah suatu  simpanan minimum yang wajib 

dipelihara dalam bentuk giro Bi bagi semua bank. 

Rumus yang digunakan: 

RR= 
etigaDanaPihakK

GiroBI
x 100%.......................................................... 

3. Loan to deposit ratio 

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

kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank 

(Lukman Dendawijaya,2009: 116). Loan to Deposit Ratio (LDR) tersebut 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan nasabah (deposan) dengan mengandalkan 

kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

  Kredit merupakan  total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga 

(4) 

(5) 
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Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito. Loan to Deposit Ratio 

(LDR) merupakan rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan bank 

memenuhi kewajibannya dengan  mengandalkan kredit yang diberikan. Dari 

kredit yang diberikan, bank akan menerima angsuran pokok dan angsuran bunga 

dari debitur, sehingga angsuran pokok dan angsuran bunga tersebut dapat 

diandalkan sebagai sumber likuiditas. 

Rumus yang digunakan: 

 

 
4. Investing Policy Ratio 

Investing Policy Ratio (IPR) merupakan kemampuan bank dalam 

melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara meliikuidasi surat-

surat berharga yang dimilikinya. IPR menggambarkan kemampuan bank dalam 

membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan 

dananya dengan mencairkan surat-surat berharga yang dimiliki bank. Tujuan bank 

menginvestasikan dana dalam surat berharga adalah untuk menjaga likuiditas 

keuangannya tanpa mengorbankan kemungkinan mendapatkan penghasilan. 

Surat-surat berharga juga dapat dipergunkan sebagai jaminan kredit, oleh karena 

itu bank menginvestasikan dana mereka dalam surat berharga karena bank ingin 

memiliki tambahan harta yang berupa cadangan sekunder yang dapat 

dipergunakan sebagai jaminan bilamana sewaktu-waktu bank membutuhkan 

pinjaman dari piah ketiga. Besarnya IPR dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Rumus yang digunakan: 
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Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukurur risiko 

likuiditas adalah LDR dan IPR. 

5. Loan to Assets Ratio (LAR) 

Loan to Assets Ratio adalah  rasio untuk mengukur jumlah kredit yang 

disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat LAR, 

menunjukan semakin rendahnya tingkat likuiditasnya karena jumlah aset yang 

diperlukan untuk membiayai kredit yang semakin besar(Lukman Dendawijaya, 

2009: 117). Rumus untuk mencari Loan to Assets Ratio adalah sebagai berikut: 

LAR = 
Total Kredit Yang Diberikan 

X 100% ...................................... (8) 
Total Aset 

 
B.   Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan 

(counterparty) memenuhi kewajibannya (Veithzal Rivai 2007:806). Risiko kredit 

bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan 

dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam 

banking book maupun trading book. 

Adapun rasio yang digunakan untuk menghitung risiko kredit 

adalahsebagai berikut(Lukman Dendawijaya, 2009: 19): 

1. Cadangan penghapusan kredit terhadap total kredit 
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Cadangan penghapusan kredit terhadap total kredit adalah rasio yang 

menunjukkan besarnya presentase rasio cadangan penyisihan atau cadangan 

yang dibentuk terhadap total kredit yang diberikan. 

Rumus yang digunakan: 

tTotalKredi

usanKreditganPenghapTotalCadan
nKreditPenghapusaCad. x100%.....  

2. Non Performing Loan 

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelolakreditbermasalah 

darikeseluruhan kredit yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio NPL 

semakin rendah kualitas aktiva produktif yang bersangkutan karena jumlah 

kredit bermasalah memerlukan penyediaan PPAP yang cukup besar sehingga 

pendapatan menjadi menurun dan laba juga akan mengalami penurunan. 

Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan 

bank. Kredit bermasalah adalahkredit dengan kualitaskuranglancar, 

diragukan dan macet. 

Rumus yang digunakan: 

 

Apabila persentase NPL lebih besar dari 5% maka bank tersebut 

memiliki masalah kredit yang harus segera diatasi. Semakin tinggi NPL semakin 

besar pula jumlah kredit yang tidak tertagih dan berakibat pada menurunnya 

pendapatan bank. 

(9) 



26 

 

 

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit 

adalah Non Performing Loan (NPL). 

C. Risiko pasar 

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan 

varibel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. 

Risiko pasar antara lain terdapat aktivitas fungsional bank seperti: investasi dalam 

bentuk surat berharga, dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga 

keuangan lainnya, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan serta penerbitan 

surat berharga, dan kegiatan pembiayaan perdagangan (Veithzal Rivai, 2007:812). 

Alat yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pasar adalah Interest Rate Risk  

(IRR) serta posisi devisa netto (PDN). 

Risiko suku bunga merupakan potensi kerugian yang timbul akibat 

pergerakan suku bunga dipasar yang berlawanan posisi atau transaksi bank yang 

mengandung risiko suku bunga (Veithzal Rivai 2007:813). Misalnya dana yang 

bersumber dari deposito yang berjangka waktu satu bulan dialokasikan dalam 

oblikasi jangka panjang atau instrumen penanaman jangka panjang lainnya. 

Risiko suku bunga akan timbul karena deposito berjangka waktu satu bulan dapat 

berubah naik, sementara obligasi jangka panjang biasanya memiliki bunga tetap, 

hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak bank. Risiko suku bunga 

menunjukkan kemampuan bank untuk mengoperasikan dana hutang yang diterima 

nasabah, baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito, atau pun dana pihak ketiga.    

Rumus yang digunakan: 
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Komponen-komponen dari Interest Rate Risk: 

IRSA(Interest Rate Sensitive Asset): sertifikat bank Indonesia + giro pada bank 

lain + penempatan pada bank lain + surat berharga yang dimiliki + kredit yang 

diberikan + obligasi pemerintah + penyertaan + reserve repo. 

Sedangkan IRSL (Interset Rate Sensitive Liabilities): giro + tabungan + deposito 

+sertifikat deposito +simpanan pada bank lain + surat berharga yang diterbitkan  

+ pinjaman yang diterima. 

Selanjutnya risiko nilai tukar merupakan risiko kerugian akibat 

pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat bank memiliki posisi 

terbuka (Veithzal Rivai 2007:816). 

Rumus yang digunakan: 

 

Komponen-komponen dari posisi devisa netto: 

a. Aktiva valas = giro pada bank lain + penempatan pada bank lain + surat 

berharga yang dimiliki + kredit yang diberikan 

b. Pasiva valas = giro + simpanan berjangka + sertifikat deposito + surat 

berharga diterbitkan + pinjaman yang diterima 

c. Off Balance sheet = tagihan dan kewajiban komitmen kontijensi (valas) 

d. Modal (yang digunakan dalam perhitungan rasio PDN secara ekuitas) =  

modal disetor + agio + opsi saham + modal sumbangan + dana setoran modal 

 + selisih penjabaran laporan keuangan + selisih penilaian kembali aktiva 

tetap + laba (rugi) yang belum direalisasikan dari surat berharga + selisih 
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transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan + pendapatan komprehensif 

lainnya + saldo laba (rugi). 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah Interest rate Risk 

(IRR), dan posisi devisa netto (PDN). 

D. Risiko Efisiensi 

Risiko efisiensi adalah merupakan risiko ketidak pastian mengenai usaha bank 

yang bersangkutan. Risiko efisiensi adalah (Martono, 2007:27): 

1. Kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa –jasa dan produk-produk 

baru yang diperkenalkan. 

2. Kemungkinan kerugian dari operasional bank bila terjadi penurunan 

keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank. 

Rasio yang digunakan untuk menghitung risiko efisiensi adalah (Martono 

2007:86): 

1. Leverage Multiplier Ratio 

Leverage Multiple Ratio adalah untuk mengukur kemampuan 

manajemen suatu bank di dalam mengelola aktiva yang diakuisisinya, mengingat 

atas penggunaan aktiva tetap tersebut bank harus mengeluarkan sejumlah biaya 

yang tepat. 

Rumus yang digunakan: 

 

2. Operating ratio 

Operating ratio adalah untuk mengukur rata-rata biaya operasional dan 

biaya non operasional yang dikeluarkan bank untuk memperoleh pendapatan. 
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Rumus yang digunakan: 

 
lOperasionaPendapa

erasionalbiayaNonOpsionalBiayaOpera
atioOperatingR

tan
x100%.............. 

3. Net Interest Margin 

Net Interest Margin adalah hasil perbandinganantara pendapatan 

bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih 

merupakan pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Aktiva produktif 

merupakan pos-pos aktiva yang menghasilkan pendapatan (kas, deposito, 

penyertaan, dll). 

Rumus yang digunakan: 

uktifaktivaprod

biayabungabungapendapa
Nim

tan
x100%.........................................  

4. Fee Based Income Ratio 

FBIR adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa diluar bunga dan 

provisi pinjaman (Kasmir, 2010 : 115). Adapun keuntungan yang diperoleh 

dari jasa-jasa bank lainnya ini antara lain diperoleh dari : 

a. Biaya administrasi 

Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan  

administrasi tertentu. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan  

untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu. 

b. Biaya kirim 

Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer), baik jasa 

transfer dalam negeri maupun luar negeri. 

(14) 

(15) 
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c. Biaya tagih 

Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-

dokumen milik nasabahnya, seperti jasa kliring dan jasa inkaso. 

d. Biaya provisi dan komisi 

Biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa 

transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas 

perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi tergantung dari jasa yang 

diberikan serta status nasabah yang bersangkutan. 

e. Biaya sewa 

Biaya sewa  dikenakan  kepada  nasabah  yang  menggunakan  jasa save 

deposit box. Besarnya biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka 

waktu yang digunakannya. 

f. Biaya iuran 

Biaya iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau kartu kredit, 

dimana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya 

pembayaran biaya iuran ini dikenakan pertahun 

Rasio ini merupakan untuk mengukur pendapatan operasional diluar 

bunga.Semakin tinggi rasio FBIR maka semakin tinggi pula pendapatan 

operasional diluar bunga. Rumus FBIR adalah : 

FBIR =  100%......................................................(16) 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko 

efisiensi adalah Fee Based Income Ratio (FBIR). 

E. Risiko operasional 
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Risiko operasional adalah risiko timbulnya kerugian yang disebabkan 

oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau 

sebagai akibat dari kejadian eksternal (sertifikat manajemen risiko 2008:A22). 

Rasio-rasio yang umum digunakan dalam melakukan analisis efisiensi 

bank adalah sebaggai berikut. 

1. Biaya Operasional pendapatan operasional  

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah 

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini 

digunkan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini diggunkan untuk mengetahui tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. 

Semakin kecil BOPO semakin baik kondisi bank. Rasio BOPO dapat dirumuskan 

sebagai berikut(Lukman Dendawijaya, 2009:119-120). 

Rumus yang digunakan: 

lOperasionaPendapa

sionalBebanOpera
BOPO

tan
x100%.................................................... 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko 

operasional adalah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 

 
2.2.3 Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Capital Adequacy Ratio(CAR) 
 
A. Pengaruh risiko Likuiditas terdahap CAR 
Risiko Likuiditas (LDR) 

Risiko likuiditas apabila diukur dengan menggunakan  rasio keuangan LDR. LDR 

akan dapat berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas. Hal ini dapat terjadi 

(17) 
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apabila LDR meningkat berarti terjadi peningkatan total kredit yang di berikan 

lebih besar dari pada total dana pihak ketiga. Akibatnya kemampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga dengan  mengandalkan kredit yang di 

salurkan meningkat, sehingga resiko likuiditas menurun. Pada sisi lain LDR 

berpengaruh negatif terhadap CAR. Hal ini dapat terjadi karena apabila LDR 

meningkat, berarti terjadi peningkatan  total kredit yang diberikan lebih besar dari 

peningkatan total dana pihak ketiga. Akibatnya ATMR meningkat sehingga 

menyebabkan CAR turun. Dengan demikian risiko Likuiditas berpengaruh 

Negatif terhadap CAR. 

 
Risiko Likuiditas (IPR) 

Risiko likuiditas diukur menggunakan  menggunakan rasio keuangan IPR. IPR 

akan dapat berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas. Hal ini dapat terjadi 

apabila IPR meningkat berarti terjadi peningkatan surat-surat berharga yang di 

miliki lebih besar dari pada total dana pihak ketiga. Akibatnya kemampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga dengan mengandalkan surat 

berharga meningkat, sehingga resiko likuiditas menurun. Pada sisi lain IPR 

berpengaruh negatif terhadap CAR. Hal ini dapat terjadi karena apabila IPR 

meningkat, berarti terjadi peningkatan surat-surat berharga yang diberikan lebih 

besar dari peningkatan total dana pihak ketiga. Akibatnya ATMR meningkat 

sehingga menyebabkan CAR naik. Dengan demikian risiko likuiditas berpengaruh 

Negatif terhadap CAR 

 
B. Pengaruh risiko kredit terhadap CAR 
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Risiko kredit yang dihadapi bank dapat diukur dengan menggunakan rasio 

keuangan di antaranya adalah Non Performing Loan (NPL). NPL mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap risiko kredit. Hal ini dapat terjadi apabila NPL 

meningkat, maka terjadi peningkatan kredit bermasalah yang lebih besar dari pada 

total kredit. Sehingga menyebabkan risiko kredit meningkat. Pada sisi lainNPL 

berpengaruh negatif terhadap CAR Apabila NPL meningkat, maka terjadi 

peningkatan kredit bermasalah yang lebih besar dari pada total kredit. Akibatnya, 

pendapatan menurun, laba menurun sehingga CAR menurun. Dengan demikian 

risiko kredit berpengaruh negatif terhadap CAR . 

 
C.  Pengaruh risiko pasar terhadap CAR 

Risiko tingkat suku bunga (IRR) 

Apabila menggunakan IRR untuk mengukur risiko pasar, maka 

pengaruh IRR terhadap risiko pasar dapat positif dan dapat juga negatif. Hal ini 

dapat terjadi apabila IRR meningkat berarti terjadi peningkatan interest rate 

sensitivity asset (IRSA) lebih besar dari pada peningkatan interest rate sensitivity 

liabilities (IRSL),  jika pada saat suku bunga naik, kenaikan pendapatan bunga 

lebih besar dibandingkan kenaikan biaya bunga, maka laba bank akan meningkat, 

modal meningkat dan CAR pun juga meningkat, sehingga risiko pasar yang 

dihadapi oleh bank akan menurun. Jadi hubungan antara risiko pasar dengan CAR 

adalah negatif. Dan sebaliknya, jika pada saat suku bunga turun, penurunan 

pendapatan bunga lebih besar dibandingkan kenaikan biaya bunga, maka laba 

bank akan menurun, modal turun dan CAR pun juga turun, sehingga risiko pasar 

yang dihadapi oleh bank akan meningkat. Sehingga hubungan antara risiko pasar 
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dengan CAR adalah positif. 

 
Risiko nilai tukar (PDN) 

Apabila menggunakan PDN untuk mengukur risiko pasar, maka 

pengaruh PDN terhadap risiko pasar dapat positif dan dapat juga negatif. Hal ini 

dapat terjadi apabila PDN meningkat berarti terjadi peningkatan aktiva valas lebih 

besar dari pada peningkatan pasiva valas, jika pada saat nilai tukar naik, kenaikan 

pendapatan valas lebih besar dibandingkan kenaikan biaya valas, maka laba bank 

akan meningkat, modal meningkat dan CAR pun juga meningkat, sehingga risiko 

pasar yang dihadapi oleh bank akan menurun. Jadi hubungan antara risiko pasar 

dengan CAR adalah negatif. Dan jika pada saat nilai tukar naik, kenaikan 

pendapatan valas lebih besar dibandingkan kenaikan biaya valas, maka laba bank 

akan meningkat, modal meningkat dan CAR pun juga meningkat, sehingga risiko 

pasar yang dihadapi oleh bank akan menurun. Jadi hubungan antara risiko pasar 

dengan CAR adalah negatif. Dan sebaliknya, jika pada saat nilai tukar turun, 

penurunan pendapatan valas lebih besar dibandingkan kenaikan biaya valas, maka 

laba bank akan menurun, modal turun dan CAR pun juga turun, sehingga risiko 

pasar yang dihadapi oleh bank akan meningkat. Sehingga hubungan antara risiko 

pasar dengan CAR adalah positif. 

 
D. Pengaruh risiko efisiensi terhadap CAR  

Risiko efisiensi adalah kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa–jasa dan 

produk-produk baru yang diperkenalkan dan kemungkinan kerugian dari 

operasional bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh 
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struktur biaya operasional bank, (Martono, 2007:27) Alat untuk mengukur risiko 

ini dengan menggunakan rasio keuangan Fee Based Income Ratio(FBIR). 

Pengaruh FBIR terhadap risiko efisiensi adalah negatif. Hal ini dapat terjadi 

apabila FBIR meningkat, berarti terjadi peningkatan pendapatan operasional 

diluar pendapatan bunga yang lebih besar dari peningkatan pendapatan 

operasional. Berarti bank dapat beroperasil secara efisien sehingga dapat di 

katakan risiko efisiensi turun. Pada sisi lainFBIR dapat berpengaruh positif 

terhadap CAR hal ini dapat terjadi karena apabila FBIR meningkat, berarti terjadi 

peningkatan pendapatan operasional diluar pendapatan bunga yang lebih besar 

dari peningkatan pendapatan operasional akibatnya laba bank meningkat,  modal 

bank meningkat sehingga  CAR  juga mengalami peningkatan. Dengan demikian 

resiko efisiensi berpengaruh negatif terhadap CAR. 

E. Pengaruh risiko operasional terhadap CAR 

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan 

ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, 

kegagalan system, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional 

bank, (Veithzal Rivai, 2007:822). Apabila digunakan BOPO sebagai pengukur 

risiko operasional bank, maka pengaruh antara BOPO dengan risiko operasional 

adalah positif, karena apabila BOPO meningkat berarti peningkatan biaya 

operasional lebih besar daripada peningkatan pendapatan operasional. Bank 

beroperasi secara tidak efisien sehingga dapat dikatakan risiko operasional 

meningkat. Pada sisi lain BOPO dapat berpengaruh negatif terhadap CAR. Begitu 

juga sebaliknya apabila BOPO menurun berarti peningkatan biaya operasional 
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lebih besar daripada peningkatan pendapatan operasional. Akibatnya, laba bank 

akan mengalami kenaikan, dan modal bank juga akan mengalami kenaikan, serta 

resiko yang di timbulkan akan turun sehingga CAR bank akan mengalami 

kenaikan. Dengan demikian risiko operasional berpengaruh negatif terhadap 

CAR. 

 
2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitiandan 

tinjauan pustaka seperti telah diuaraikan sebelumnya maka hipotesis yangdiajukan 

Gambar 2.3 
Kerangka Pemikiran 
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 pada penelitan ini sebagai berikut : 

1. LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, FBIR, dan BOPO secara bersama-sama memeliki 

pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada BUSN Devisa di Indonesia. 

2. LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap CAR 

pada BUSN Devisa di Indonesia. 

3. IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap CAR 

pada BUSN Devisa di Indonesia. 

4. NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap CAR 

pada BUSN Devisa di Indonesia. 

5. IRR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada 

BUSN Devisa di Indonesia. 

6. PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada 

BUSN Devisa di Indonesia. 

7. FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap CAR 

BUSN Devisa di Indonesia. 

8. BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap CAR 

BUSN Devisa di Indonesia. 

 

 




