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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Lembaga keuangan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting 

terutama dalam meningkatkan aktivitas perekonomian negara. Lembaga keuangan 

khususnya perbankan ini mampu mengatur aliran dana dari masyarakat. Hal ini 

karena lembaga keuangan perbankan merupakan suatu lembaga yang memiliki 

fungsi utama sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak 

yang memiliki dana (surplus) dengan pihak yang memerlukan dana (defisit) serta 

berfungsi untuk menjaga lalu lintas pembayaran. 

Pengertian bank menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 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 masyarakat. Untuk menciptakan dan memelihara perbankan yang 

sehat diperlukan lembaga perbankan mendapat pembinaan dan pengawasan yang 

efektif yaitu sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas 

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan 

dengan usaha bank. Dalam dunia perbankan wajib untuk melakukan kegiatan 

usaha sendiri sesuai dengan prinsip kehati - hatian, agar dunia perbankan di 

Indonesia  mampu  berfungsi  secara  efisien,  sehat  dan  mampu melindungi dana 
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yang   dititipkan   masyarakat   ke   dalam   bidang   yang  produktif  serta  sasaran 

pembangunan secara baik.  

 Tingkat kemampuan suatu bank dapat diukur dengan menggunakan 

rasio keuangan seperti, modal inti yaitu rasio yang membandingkan antara modal 

bank dan aktiva tertimbang menurut risiko dan tinggi rendahnya tingkat 

kecukupan modal yang pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh risiko usaha bank. 

 Berdasarkan laporan keuangan publikasi BI yang telah diolah, dapat di 

ketahui bahwa tingkat kecukupan modal pada bank pemerintah tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1 

 

Tabel 1.1 

KECUKUPAN MODAL BANK PEMERINTAH  

TAHUN 2011-2015 

  

No Nama Bank 2011 2012 Tren 2013 Tren 2014 Tren 2015 Tren Rata-Rata Tren

1 BANK MANDIRI 13.09 13.60 0.51 13.40 -0.20 15.35 1.95 16.15 0.80 0.76

2 BNI 15.88 15.17 -0.71 14.17 -1.00 15.34 1.17 16.97 1.63 0.27

3 BRI 13.67 15.86 2.19 16.13 0.27 17.54 1.41 16.75 -0.79 0.77

4 BTN 14.20 16.95 -2.75 14.91 -2.04 14.06 -0.85 14.86 0.8 -1.21

14.21 15.39 1.54 14.65 0.74 15.57 0.92 16.18 0.61 0.14Rata-Rata
 

        *)Tahun 2011-2015, Sumber : Laporan Keuangan Publikasi www.ojk.go.id 

 

 

 

 Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, dapat diamati perkembangan 

Kecukupan Modal pada Bank Pemerintah selama periode tahun 2011-2015 terjadi 

peningkatan. Walaupun demikian ternyata masih ada salah satu Bank Pemerintah 

yang secara rata-rata mengalami penurunan Kecukupan Modal yaitu BTN sebesar 

-1,21. Hal ini menunjukkan masih ada masalah pada kecukupan modal pada Bank 

Pemerintah,  sehingga  perlu dilakukan penelitian ini untuk  mencari tahu faktor – 

faktor  apa  saja  yang  menjadi  penyebab  turunnya  kecukupan modal pada Bank 

http://www.ojk.go.id/
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Pemerintah tersebut khususnya dari segi risiko usaha. 

 Faktor yang mempengaruhi kecukupan modal salah satunya adalah 

risiko, dimana risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu. 

Berdasarkan ketentuan yang mengacu pada POJK Nomor 18/POJK/03/2016 

tentang jenis risiko bank umum, menyatakan bahwa delapan jenis risiko harus 

dikelola oleh bank yaitu, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional dan 

risiko pasar, risiko kepatuhan, risiko hokum, risiko reputasi, dan risiko strategis. 

Namun hanya empat jenis risiko yang dapat diukur menggunakan laporan 

keuangan bank sebagai acuan yaitu, risiko likuiditas, risiko kredit risiko 

operasional, dan risiko pasar. 

 Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:11) Risiko likuiditas adalah 

risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari 

sumber pendanaan arus kas atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat 

digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Untuk 

mengukur risiko ini digunakan rasio LDR (loan deposit ratio) dan IPR (Investing 

police ratio). 

 Pengaruh LDR terhadap risiko likuiditas adalah negatif. Hal ini terjadi 

apabila LDR meningkat, berarti terjadi peningkatan kredit yang disalurkan dengan 

persentase yang lebih besar dibanding persentase peningkatan total dana pihak 

ketiga. Hal tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan yang lebih besar 

dari peningkatan biaya. Akibatnya terjadi peningkatan kemampuan bank untuk 

memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga atau dengan  kata lain  mengalami 

peningkatan likuiditas,  sehingga  potensi  terjadinya ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban kepada dana pihak ketiga menjadi semakin kecil yang 
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berarti terjadi penurunan risiko likuiditas. Pada sisi lain LDR berpengaruh positif 

terhadap kecukupan modal. Hal ini terjadi karena LDR meningkat, berarti terjadi 

peningkatan total kredit dengan persentase yang lebih besar dibanding persentase 

peningkatan total dana pihak ketiga. Akibatnya,  terjadi kenaikan pendapatan yang 

lebih besar dari kenaikan biaya, sehingga laba bank meningkat, modal bank 

meningkat, sehingga kecukupan modal juga mengalami peningkatan. Pengaruh 

risiko likuiditas terhadap kecukupan modal adalah negatif, karena apabila LDR 

meningkat, maka risiko likuiditas menurun dan kecukupan modal mengalami 

peningkatan. 

 IPR berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas. Hal Ini terjadi 

karena IPR meningkat, berarti terjadi peningkatan persentase jumlah investasi 

pada surat berharga yang dimiliki bank dengan persentase yang lebih besar 

dibanding persentase total dana pihak ketiga. Akibatnya pendapatan bank juga 

meningkat, laba bank meningkat, dan modal bank meningkat sehingga risiko 

likuiditas bank menurun. Sehingga kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban 

terhadap pihak ketiga dengan mengandalkan surat berharga meningkat, dengan 

kata lain risiko likuiditas menurun.  

 Sedangkan pengaruh IPR terhadap kecukupan modal adalah positif. 

Hal ini mengakibatkan IPR meningkat, yang artinya terjadi peningkatan 

pendapatan  yang   lebih  besar  dibanding  peningkatan  biaya, sehingga laba serta 

modal  suatu  bank  meningkat   dan  akhirnya  kecukupan modal  juga mengalami 

 peningkatan. Sehingga pengaruh risiko likuiditas terhadap kecukupan modal 

adalah negatif. 

 Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:67) Risiko kredit adalah risiko 
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akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi 

kredit pada bank. Risiko kredit dapat diukur dengan rasio NPL (net performance 

loan).  

 NPL mempunyai pengaruh positif terhadap risiko kredit. Hal ini 

terjadi apabila NPL meningkat, berarti telah terjadi peningkatan kredit bermasalah 

dengan persentase yang lebih besar dibanding persentase peningkatan total kredit 

yang disalurkan bank. Akibatnya potensi kredit macet meningkat, sehingga 

menyebabkan risiko kredit meningkat.  

 Pada sisi lain NPL berpengaruh negatif terhadap kecukupan modal.  

Hal ini terjadi karena NPL meningkat, berarti terjadi peningkatan kredit 

bermasalah dengan persentase yang lebih besar dibanding  persetase peningkatan 

total kredit yang dimiliki bank. Akibatnya, biaya pencadangan meningkat lebih 

besar dari peningkatan pendapatan bunga kredit, sehingga laba bank menurun, 

modal menurun dan tingkat kecukupan modal juga menurun. Pengaruh risiko 

kredit terhadap kecukupan modal yaitu negatif, karena jika NPL meningkat, maka 

risiko kredit meningkat dan kecukupan modal mengalami penurunan. 

 Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:9) Risiko pasar (market risk) 

yaitu  risiko perubahan harga pasar pada posisi portofilio dan rekening 

administratif,   termasuk   transaksi   derivatif.   Perubahan   harga    terjadi  akibat 

perubahan dari factor pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko  pasar 

dapat  diukur dengan rasio IRR  (Interest rate risk) dan PDN (Posisi devisa netto). 

 Pengaruh IRR terhadap risiko pasar dapat positif atau negatif. Hal ini 

dapat terjadi apabila IRR meningkat, berarti terjadi peningkatan IRSA (interest 

rate sensitivity asset) dengan persentase yang lebih besar dibanding persentase 



6 
 

peningkatan IRSL (interest rate sensitivity liabilities). Jika pada saat itu suku 

bunga cenderung naik, maka akan terjadi kenaikan pendapatan bunga lebih besar 

dari kenaikan biaya bunga, yang berarti risiko suku bunga atau risiko pasar yang 

dihadapi bank menurun. Jadi pengaruh IRR terhadap risiko pasar negatif. 

Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga pada saat itu mengalami penurunan maka 

terjadi penurunan pendapatan bunga lebih besar dibanding penurunan biaya bunga 

yang berarti risiko suku bunga yang dihadapi bank meningkat. Jadi pengaruh IRR 

terhadap risiko pasar adalah positif.  

 Pada sisi lain pengaruh IRR terhadap kecukupan modal bisa positif 

atau negatif. Hal ini dapat terjadi karena apabila IRR meningkat, berarti terjadi 

peningkatan IRSA dengan persentase yang lebih besar dibanding peningkatan 

IRSL. Jika pada saat itu tingkat suku bunga cenderung meningkat, maka akan 

terjadi kenaikan pendapatan bunga lebih besar dari kenaikan biaya bunga, 

sehingga laba bank meningkat, modal bank meningkat dan kecukupan modal juga 

meningkat. Jadi pengaruh IRR terhadap kecukupan modal adalah positif. 

Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka akan terjadi 

penurunan pendapatan bunga lebih besar dibanding penurunan biaya bunga, 

sehingga  laba   bank   menurun,  modal bank menurun dan kecukupan modal juga 

menurun. Jadi pengaruh IRR terhadap kecukupan  modal  adalah  negatif. Dengan 

demikian pengaruh risiko pasar terhadap kecukupan modal dapat positif atau 

negatif.  

 Pengaruh PDN terhadap risiko pasar terdapat dua kemungkinan yaitu 

positif dan negatif. Hal ini dapat terjadi karena apabila PDN meningkat, berarti 

terjadi peningkatan aktiva valas dengan persentase yang lebih besar dibanding 
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persentase peningkatan pasiva valas. Jika pada saat itu nilai tukar cenderung 

mengalami peningkatan maka kenaikan pendapatan valas akan lebih besar 

daripada kenaikan biaya valas, yang berarti risiko pasar turun. Jadi pengaruh PDN 

terhadap risiko pasar negatif. Sebaliknya, apabila nilai tukar mengalami 

penurunan, maka terjadi penurunan pendapatan valas lebih besar dibanding 

penurunan biaya valas yang berarti risiko pasar yang dihadapi bank naik. Jadi 

pengaruh PDN terhadap risiko pasar positif.   

 Pada sisi lain pengaruh PDN terhadap kecukupan modal bisa positif 

atau negatif. Hal ini dapat terjadi karena apabila PDN meningkat, berarti terjadi 

peningkatan aktiva valas dengan persentase lebih besar dibanding persentase 

peningkatan passiva valas. Jika pada saat itu nilai tukar cenderung naik maka 

kenaikan pendapatan valas akan lebih besar dibanding kenaikan biaya valas, 

sehingga laba bank meningkat, modal bank meningkat dan kecukupan modal juga 

meningkat. Jadi pengaruh PDN terhadap kecukupan modal adalah positif. 

Sebaliknya, apabila nilai tukar mengalami penurunan, maka akan terjadi 

penurunan pendapatan valas lebih besar dibanding penurunan biaya valas, 

sehingga  laba  bank  menurun,  modal  bank  menurun dan kecukupan modal juga 

menurun.   Jadi    pengaruh   PDN  terhadap  kecukupan   modal   adalah   negatif. 

Dengan demikian pengaruh risiko pasar terhadap kecukupan modal dapat positif 

atau negatif.  

 Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:13) Risiko operasional adalah 

risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal akibat tidak 

adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan 

system, dan kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 
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Risiko operasional dapat diukur dengan menggunakan rasio (Beban Pendapatan 

Operasional) BOPO dan (Fee Base Income) FBIR. 

 BOPO mempunyai pengaruh positif terhadap risiko operasional. Hal 

ini dapat terjadi karena BOPO meningkat, berarti terjadi peningkatan biaya 

operasional dengan persentase lebih besar dibanding persentase peningkatan 

pendapatan operasional. Akibatnya, efisiensi bank dalam hal menekan biaya 

operasional untuk mendapatkan pendapatan operasional menurun sehingga risiko 

operasional meningkat.  

 Pada sisi lain, pengaruh BOPO terhadap kecukupan modal adalah 

negatif, hal ini berarti BOPO meningkat sehingga terjadi peningkatan biaya 

operasional lebih besar dibanding peningkatan pendapatan operasional. Akibatnya 

laba bank menurun, modal menurun, dan tingkat kecukupan modal juga turun. 

Pengaruh risiko operasional terhadap kecukupan modal adalah negatif, berarti 

terjadi kenaikan biaya operasional yang lebih besar dibanding kenaikan 

pendapatan operasional, sehingga  laba   bank  menurun   tetapi   risiko   

operasional   meningkat.   Jadi    pengaruh   risiko operasional terhadap kecukupan 

modal adalah negatif.  

 Pengaruh  FBIR  terhadap  risiko  operasional adalah negatif, hal ini 

dapat terjadi karena apabila FBIR meningkat, berarti peningkatan pendapatan 

operasional selain bunga dengan persentase lebih besar dibanding persentase 

peningkatan pendapatan operasional, yang berarti risiko operasional menurun. 

 Pada sisi lain, pengaruh FBIR terhadap kecukupan modal yaitu positif, 

hal ini dikarenakan meningkatnya FBIR, berarti terjadi peningkatan pendapatan 

operasional selain bunga lebih besar dibanding peningkatan pendapatan 
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operasional. Akibatnya laba bank meningkat, modal bank meningkat dan 

kecukupan modal juga meningkat. Pengaruh risiko operasional terhadap 

kecukupan modal adalah negatif, karena terjadi peningkatan pendapatan 

operasional diluar pendapatan bunga dengan persentase yang lebih besar 

dibanding peningkatan pendapatan operasional, sehingga mengakibatkan risiko 

operasional menurun dan kecukupan modal meningkat. Dengan demikian 

pengaruh risiko operasional terhadap kecukupan modal adalah negatif.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka 

rumusan masalah didalam penelitian adalah : 

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

mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap kecukupan modal pada Bank 

Pemerintah ? 

2. Apakah   LDR   secara   parsial   mempunyai  pengaruh  positif  yang  

signifikansi  terhadap kecukupan modal pada Bank Pemerintah ? 

3. Apakah  IPR  secara  parsial  mempunyai  pengaruh  positif  yang  signifikansi 

terhadap kecukupan modal pada Bank Pemerintah ? 

4. Apakah NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikansi 

terhadap kecukupan modal pada Bank Pemerintah ? 

5. Apakah IRR secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap 

kecukupan modal pada Bank Pemerintah ? 

6. Apakah PDN secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap 

kecukupan modal pada Bank Pemerintah ? 
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7. Apakah BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikansi 

terhadap kecukupan modal pada Bank Pemerintah ? 

8. Apakah FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikansi 

terhadap kecukupan modal pada Bank Pemerintah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, 

dan FBIR secara bersama-sama terhadap Kecukupan Modal pada Bank 

Pemerintah. 

2. Mengetahui   tingkat   signifikan   pengaruh   positif   LDR secara parsial 

terhadap kecukupan modal pada Bank Pemerintah. 

3. Mengetahui   tingkat   signifikan   pengaruh  positif  IPR  secara  parsial  

terhadap kecukupan modal pada Bank Pemerintah. 

4. Mengetahui     tingkat     signifikan     pengaruh     negatif  NPL secara  parsial 

terhadap kecukupan modal pada Bank Pemerintah. 

5. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh IRR secara parsial terhadap 

kecukupan modal pada Bank Pemerintah. 

6. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh PDN secara parsial terhadap 

kecukupan modal pada Bank Pemerintah. 

7. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh negatif  BOPO secara parsial terhadap 

kecukupan modal pada Bank Pemerintah. 

8. Mengetahui  tingkat  signifikan pengaruh positif  FBIR secara parsial terhadap 
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kecukupan modal pada Bank Pemerintah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan 

penelitian. Manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi Bank 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kajian informasi tentang pengaruh 

LDR,IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO dan FBIR agar kinerja bank dapat menjadi 

lebih baik lagi dalam pengelolaannya. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat membantu menambah wawasan dan 

pengetahuan  dalam   bidang   dunia perbankan terutama yang berkaitan 

dengan pengaruh risiko usaha terhadap kecukupan modal pada Bank 

Pemerintah. 

3. Bagi STIE PERBANAS Surabaya 

Hasil  penelitian ini dapat menambah referensi  perpustakaan  STIE  Perbanas, 

dan sebagai bahan perbandingan  bagi mahasiswa lain yang akan  mengadakan 

penelitian dengan masalah yang sama diwaktu yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Dalam penyajian pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

disusun secara sistematika dan penulisan secara terperinci sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini jelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian beserta sistematika penulisan proposal. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini telah dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang akan dijadikan 

landasan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian berisi tentang 

landasan teori, kerangka yang akan diteliti dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi 

sampel dan teknik pengambilan sampel, dan metode pengumpulan data serta 

teknik analisa data yang digunakan.  

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data. 

BAB V: PENUTUP 

Dalam sub bab ini dijlaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran. 

 


