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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. PENNELITI TERDAHULU 

Pada penelitian ini merujuk pada tiga acuan dari peneliti terdahulu 

yang digunakan penulis sebagai acuan  dan refrensi yaitu : 

1. Gustaf naufan febrianto
1
, Anggraeni

2
 (2016) 

Pada tahun 2016 membahas “pengaruh business risk terhadap capital 

adequacy ratio (CAR) pada Banak Umum Swasta Nasional Devisa Go Public”. 

Populasi terdiri dari Bank Komersial Asing Nasional Swasta yang go public. 

Pengambilan data yang digunakan purposive sampling,variabel bebas yaitu, LDR, 

IPR, NPL, APB, IRR, PDN, FBIR, dan BOPO. Sedangkan variabel terikatnya 

adalah CAR. menggunakan data skunder,metode pengumpulan datanya 

dokumentasi yang diperoleh dari laporan publikasi BI pada BUSN Devisa Go 

Publicperiode 2010 – 2015. Teknik analisis menggunakan persamaan regresi 

berganda.  Hasil dari penelitian ini yaitu :  

1.Variabel LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, FBIR, dan BOPO scara bersama-

sama atau secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR 

pada BUSN Devisa Go Public,  

2.Variabel LDR,NPL,IRR,FBIR  scara parsial memiliki pengaruh positif yang 

tidak signifikan terhadap  CAR pada BUSN Devisa Go Public, 

3. Variabel IPR,APB,PDN,BOPO Scara parsial memiliki pengaruh negatif  yang 

tidak signifikan terhadap  CAR pada BUSN Devisa Go Public. 



14 
 

4. Dan Diantara kedelapan variabel bebas LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN,FBIR 

dan BOPO yang memiliki pengaruh dominan terhadap CAR adalah variabel 

bebas BOPO. 

2. Dewa Ayu Anjani
1
, Ni Ketut Purnawati

2 
(2014) 

Pada tahun 2014 membahas mengenai “pengaruh non performing loan  

(NPL) , likuiditas, dan rentabilitas terhadap rasio kecukupan modal”. Populasi 

yang digunakan yaitu Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan 

pengambilan data menggunakan purposive sampling ,variabel bebasyang 

digunakan (CAR, NPL, LDR, ROA, NIM) dan variabel terikat yang digunakan 

(Kecukupan modal) . menggunakan metode pengambilan data dokumentasi yang 

diperoleh dari data publikasi laporan keuangan pada sektor perbankan di bursa 

efek indonesia (BEI) periode 2009 - 2011, menggunakan data sekunder, Teknik 

analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda.  

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah :  

1. variabel  NPL scara parsialberpengaruh tidak signifikan terhadap Capital 

Adequacy Ratio pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2009-2011, 

2. Sedangkan  Variabel  LDR scara parsial berpengaruh negatif dan siginifikan 

terhadap CAR pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2009-2011,  

3. Sedangkan  Variabel  ROE scara parsial berpengaruh negatif dan siginifikan 

terhadap CAR pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2009-2011,  
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4. sedangkan variabel NIM scara parsial berpengaruh positif dan siginifikan 

terhadap Capital Adequacy Ratio pada Sektor Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2009-2011. 

3. Didit Setyawan (2015) 

Disini Penulis membahas  “Pengaruh Resiko Usaha dan Profitabilitas 

Terhadap Kecukupan Modal Inti TIER1 Pada Bank Pembangunan Daerah di 

Indonesia”, populasi yang digunakan dalam penelitian ini Bank Pembangunan 

Daerah,pengambilan data menggunakan Purposive Sampling, variabel bebasnya 

adalah LDR, IPR, NPL, IRR, PDN,BOPO, FBIR, dan ROA , dan variabel 

terikatnya adalah Kecukupan Modal Iinti Tier 1, menggunakan data sekunder, 

metode analisis menggunakan dokumentasi  yang diperoleh dari laporan publikasi 

keuangan BI pada Bank Pembangunan Daerah periode 2010-2014Kesimpulan 

yang di dapat dari penelitian yaitu :  

1. Variabel IPR dan PDN scara parsial mempunyai pengaruh yang  signifikan 

terhadap Rasio Kecukupan Modal Inti TIER I pada Bank Pembangunan Daerah 

di Indonesia. 

2.  Variabel PDN scara parsial mempunyai pengaruh yang  signifikan terhadap 

Rasio Kecukupan Modal Inti TIER I pada BPD di Indonesia. 

3. Sedangkan Variabel LDR,NPL,IRR,BOPO,FBIR, dan ROA  mempunyai 

pengaruh  yang tidak signifikan terhadap rasio kecukupan modal Inti TIER I 

pada BPD di Indonesia,  

4. Dan  dari ke delapan Variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap 

Kecukupan Modal Inti TIER1 adalah variabel PDN. 
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TABEL 2.1 

PERSAMAAN SERTA PERBEDAAN ANTARA PENELITI TERDAHULU 

DAN SEKARANG 

 

PENELITI Gustaf.N1, 

Anggraeni2 

Dewa A1, NI ketut2 Didit Setyawan Peneliti 

Sekarang 

VARIABEL 

TERIKAT 

CAR Kecukupan modal Kecukupan modal 

Inti  

Kecukupan 

modal inti TIER 

1 

VARIABEL BEBAS LDR, IPR, 

NPL, APB, 

IRR, PDN, 

FBIR, dan 

BOPO 

CAR, NPL, LDR, 

ROE, NIM 

LDR, IPR, NPL, 

IRR,PDN,BOPO,  

FBIR, dan ROA 

LDR, IPR, NPL, 

IRR,BOPO, 

FBIR, dan ROA 

SUBYEK 

PENELITIAN 

Bank Umum 

Swasta Nasional 

Devisa go 

public 

Perbankan di Bursa 

Efek Indonesia  

Bank 

Pembangunan 

Daerah 

Bank 

Pembangunan 

Daerah 

METODE 

PENELITIAN 

Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi 

TEKNIK SAMPLING Purposive 

sampling 

Purposive sampling Purposive 

sampling 

Purposive 

sampling 

PENGUMPULAN 

DATA 

Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder 

PERIODE 

PENELITIAN 

2010 –2015 2009-2011 2010-2014 2013-2017 

TEKNIK ANALISIS Analisis 

Persamaan 

Regresi 

Berganda 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Sumber : Gustaf.N
1
, Aggraeni

2
(2016), Dewa A

1
, NI ketut

2
(2012),Didit Setyawan(2015) 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada landasan teori ini akan diuraikan mengenai teori – teori yang 

mendukung dan mendasari dengan permasalahan – permalahan yang akan diteliti 

nantinya,  dan akan dijadikan sebagai landasan penyusunan hipotesis serta analisis 

yang akan di jelaskan nantinya. 

2.2.1. Penilaian Berbasis Risiko Bagi Kegiatan Usaha Bank 

Resiko bankadalah potensi kerugian akibat terjadinnya sesuatu 
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peristiwa tertentu. manajemen resiko juga  serangkaian metedeologi dan prosedur 

yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan 

mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank (POJK NO 

18/POJK.03/2016) .bahwa semakin kompleksnya risiko yang terjadi pada 

kegiatan usaha bank akan meningkatkan kebutuhan tatakelola yang baik. Suatu 

bank pasti akan menghadapi sebuah resiko, semakin besar kemungkinan resiko 

yang dihadapi suatu bank maka akan semakin besar pula biaya yang harus 

ditanggung atau yang akan dikeluarkan oleh bank. Berdasarkan Surat Edaran 

Bank Indonesia perihal penerapan manajemen resiko terhadap Bank Umum SE BI 

No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Bank Umum harus memiliki pedoman 

standar penerapan manajemen resiko yang setidaknya memuat : 

a. Penerapan Manajemen Resiko scara umum. 

b. Penerapan Manajemen Resiko untuk masing-masing resiko, yang mncakup 8 

Resiko. 

c. Penilaian resiko. 

 

2.2.1.1.Risiko Likuiditas Bank 

Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas / dari aset 

likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa menggangu aktifitas dan 

kondisi keuangan bank (POJK NO.18/POJK.03/2016). Semakin bank mampu 

mengelola likuiditasnya atau semakin tinggi rasio ini maka akan semakin likuid 

yang berarti baik bagi bank, karena bank mampu menjaga kepercayaan dari 
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masyarakat. untuk mengukur rasio ini ada beberapa jenis rasio yang masing-

masing memilikimaksud dan tujuan sendiri yaitu : 

1. Cash Ratio (CR) 

Cash Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank melunasi kewajibannya yang harus segera dibayar dengan harta 

likud yang dimiliki oleh bank .adapun rumus untuk mencari cash ratio yaitu 

(Kasmir,2014:318) : 

   
           

                 
      ............................................................................. (1) 

2. Reserve Requirement (RR) 

Reserve Requirement adalah suatu simpanan minimum yang wajib 

dipelihara dalam bentuk giro BI bagi semua bank. Rumus yang digunakan 

(Lukman Dendawijaya,2009:114) : 

   
       

                 
      ............................................................................ (2) 

3. Loan to Deposit Ratio(LDR) 

Loan to DepositRatio (LDR) merupakan rasio antar seluruh jumlah 

kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Lukman 

Dendawijaya 2009 : 116). LDR sendiri menggambarkan kemampuan bank untuk 

membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh deposan dengan menggunakan 

kredit yang diberikan oleh bank sebagai sumber likuiditasnya. Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Veithzal Rivai, 2013 : 484): 

    
                             

                       
      ................................... (3) 
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4. Investing Policy Ratio (IPR) 

Inventing Policy Ratio (IPR) merupakan kemampuan bank dalam 

melunasi kewajibannya kepada para deposan dengan cara melikuidasi 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. Yang 

bertujuan untuk menjaga likuiditas keuangannya tanpa mengorbankan 

kemungkinan mendapatkan penghasilan. Selain itu surat-surat berharga dapat 

dijadikan sebagai jaminan kredit. Oleh karena itu bank menanamkan dana mereka 

dalam surat berhargaagar bank memiliki harta berupa cadangan sekunder yang 

dapat digunakan untuk jaminan apabila sewaktu – waktu bank membutuhkan 

pinjaman dari pihak keetiga. Menggunakan rumus (kasmir,2014:316):  

    
                    

                 
      ..................................................................... (4) 

Akan tetapi penulis tidak menggunakan keempat rasio untuk mengukur risiko 

likuiditas,dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 rasiolikuiditas yaitu rasio 

LDR dan IPR. 

2.2.1.2. Risiko Kredit Bank 

 

Resiko kredit yaitu resiko akibat kegagalan debitur dalam atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban pada bank, termasuk resiko kredit akibat 

kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, Counterparty Creaditrisk, dan 

Sattlement Risk.(POJK NO.18/POJK.03/2016)Rasio untuk menghitung resiko 

kredit yaitu : 

1. Cadangan Penghapusan Kredit Terhadap Total Kredit (CKPTIK) 
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Cadangan penghapusan kredit terhadap total kredit yaitu rasio yang 

menunjukan besarnya persentase rasio cadangan penyisihan atau cadangan yang 

dibentuk terhadap total kredit yang diberikan, rumus yang digunakan (Lukman 

Dandawijaya, 2009 : 123) : 

       
                                  

            
      ...................................... (5) 

2. Loan to Asset Ratio (LAR) 

Loan to Asset Ratio yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas bank yang menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi 

permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Rumus 

yang digunakan (Lukman Dandawijaya, 2009 : 123) : 

    
                     

            
      .................................................................... (6) 

3. Non Performing Loan(NPL) 

Non PerformingLoan (NPL) merupakan rasio yang menunjukan 

kemampuan bank dalam mengelola kredit yang bermasalah dari keseluruhan 

kredityang diberikan oleh bank. Jadi semakin tinggi NPL nya itu menunjukan 

bahwa semakin rendah aktiva produktif yang bersangkutan karena kredit yang 

bermasalah.dan jika kategori kredit bermasalah semakin besar maka pendapatan 

bank dari bunga bunga kredit akan semakin kecil. Rumus yang digunakan yaitu 

(Lukman Dandawijaya, 2009 : 123) : 

    
                            

                              
     ........................................................ (7) 

4. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

Aktiva Produktif  Bermasalah yaitu aktiva produktif dalam rupiah dan 
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valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memeperolehpenghasilan 

sesuai dengan fungsinya.pengelolaan dana danaa dalam aktiva produktif 

merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai keseluruhan 

biaya oprasional lainnya. (Lukman Dendawijaya, 2009 : 62) : 

    
                           

                      
      ......................................................... (8) 

Disini hanya menggunakan  Rasio  NPL untuk menghitung risiko kredit. 

 

2.2.1.3. Risiko Oprasional Bank 

Resiko oprasional merupakan resiko akibat tidak tercukupnya / tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya 

kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan oprasional bank. (POJK 

NO.18/POJK.03/2016) Rasio – rasio yang umum yang biasannya digunakan 

dalam menghitung resiko oprasional yaitu : 

1. Biaya Oprasional Pendapatan Oprasional  

Biaya oprasional pendapatan oprasional (BOPO) yaitu perbandingan 

antara biaya oprasional dengan pendapatan oprasional. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi  dan kemampuan bank dalam kegiatan operasinya. 

Rumusnya yaitu (Lukman Dandawijaya, 2009 : 119-120) : 

     
                

                     
      ............................................................... (9) 

2. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) yaitu rasio yang menggambarkan tingkat 
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keuntungan (laba) yang diperoleh bank yang kemudian dibandingkan dengan laba 

yang diterima dari kegiatan oprasional lainnya (Lukman Dandawijaya, 2009 : 

120), rumus yang digunakan : 

    
           

                     
      ...............................................................(10) 

3. Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Fee based income ratio FBIR adalah pendapatan yang diperoleh dari 

jasa diluar bunga dan provisi pinjaman (Kasmir, 2010 : 115). Keuntungan yang 

diperoleh dari jasa diluar bunga dan provisi pinjaman yaitu : 

a. Biaya administrasi, biaya yang dikenakan untuk jasa yang memerlukan 

administrasi tertentu. Biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas 

tertentu. 

b. Biaya kirim, yaitu  biaya yang diperoleh oleh bank  dari jasa pengiriman uang 

(transfer). Pengiriman  uang (transfer) Baik dari dalam maupun luar negri. 

c. Biaya tagih, biaya yang diperoleh dari biaya menagihkan dokumen-dokumen 

milik nasabahnya. Seperti kliring dan jasa inkaso. 

d. Biaya provisi, biaya yang diperoleh dari pembebanan jasa kredit dan jasa 

transfer atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas.perbankan. 

e. Biaya sewa, biaya yang diperoleh dari nasabah   yang   menggunakan  deposit  

box. 

f. Biaya Iuran, biaya yang diperoleh dari jasa layanan bank card atau kartu  

kredit, dimana  setiap  pemegang  kartu  akan  dikenakan  biaya  iuran.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung FBIR : 

     
                                  

                     
      ....................................(11) 
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Disini penulis tidak menggunakan semua rasio untuk menghitung risiko 

operasional, pada penelitian ini  akan menggunakan rasio BOPO dan FBIR saja. 

 

2.2.1.4. Risiko Pasar Bank 

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan scara keseluruhan 

dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option (POJK 

NO.18/POJK.03/2016). Alat yang dapat digunakan untuk menghitung rasiko 

pasar yaitu : 

1. Interest Rate Risk (IRR) 

Interest Rate Risk (IRR) mrupakan rasio yang digunakan untuk 

menunjukan perbandingan bunga yang diterima dengan bunga yang dikeluarkan 

dalam  pemberian  kredit,  (Veithzal Rivai, 2013 : 305). Rumus yang digunakan  : 

    
                

           
      ........................................................................(12) 

2. Penilaian Rentabilitas  

Rasio ini biasanya digunakan untuk mengetahui persentase laba dari 

kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya 

(Kasmir,2014:327). Penetapan faktor penilaian rentabilitas ini dikategorikan ada 

5  yaitu : peringkat 1, peringkat2, peringkat3, peringkat 4, peringkat 5.(SEBI 

No.13/24/DPNP),  dengan ciri-ciri sebagai berikut:Rentabilitas merupakan alat 

pembanding pada berbagai alternatif investasi atau penanaman modal yang sudah 

tentu sesuai dengan tingkat risikonya masing- masing. Secara umum dapat 

dikatakan semakin besar risiko suatu investasi maka dituntut rentabilitas yang 
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semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Yang kedua yaitu Rentabilitas 

menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan menurut jumlah modal yang 

ditanamkan karena rentabilitas dinyatakan dalam angka 

relatif.(https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-rentabilitas/14853/2) 

3. Penilaian Good Corporate Governance (GCG) 

Penilaian GCG adalah penilaian pada kualitas manajemen bank atas 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.pelaksanaan prinsip GCG berpedoman pada 

Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan 

memperhatikan kompleksitas usaha bank (SEBI No.13/24/DPNP).  

Dalam penelitian ini menggunakan rasio IRR untuk menghitung Risiko Pasar. 

 

2.2.1.5. Profitabilitas Bank 

 Rasio Prifitabilitas itu sendiri adalah rasio yang digunakan untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu 

periode tertentu (Kasmir,2012:354). macam atau jenis rasio profitabilitas yaitu ada 

Gross Profit Margin,Net Profit Margin, Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), Return On Sales (ROS), Return On Capital Employed (ROCE), 

Return On Investment (ROI), dan Earning Per Share (EPS). Untuk megukur  

tingkat profitabilitas bank biasanya yang sering digunakan ada dua rasio yaitu 

menggunakan ROE atau ROA disini penulis menggunakan  rasio ROA untuk 

mengukur tingkat profitabilitas bank pembangunan daerah dalam penelitian ini. 

1. Return On Asset (ROA) 

ROA itu sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan scara kseluruhan 
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(Lukman Dendawijaya, 2009:118). ROA dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

     
                  

                    
       ................................................................. (13) 

 

2.2.2. Penilaian Permodalan Bagi Usaha Bank. 

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam 

rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha 

bank disamping untuk memenuhi regulasi yang telah ditetapka oleh otoritas 

moneter (Taswan, 2013:137). Modal Bank bagi bank terdiri atas : 

1. Modal inti (Tier 1)  yang mencakup (Herman Darmawi, 2012:85): 

a. modal disetor , modal yang pertama kali telah disetor oleh pemilik (pemegang 

saham), pada waktu pendirian perseroan tersebut. 

b. Goodwill, merupakan bagian dari aktiva tak berwujud (intangible asset), 

Intangible berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak tersentuh. Atau Bisa 

juga diartikan sebagai aktiva tidak berwujud yang menjelaskan jumlah lebih 

besar dari nilai buku yang dibayar oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan 

 prusahaan lain. (http://www.ilmuekonomi.net/2016/05/pengertian-definisi-

dan-arti-goodwill-good-will-dalam-akuntansi-menurut-para-ahli.html) 

c. Cadangan tambahan modal, yang terdiri dari : 

1. agio saham, yaitu kelebihan harga saham atas nilai nominal saham yang 

bersangkutan 

2. cadangan umum, yaitu cadangan yang diperoleh dari penyisihan labayang 

ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak   
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3. modal sumbangan,yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan 

saham, termasuk modal dari donasi luar bank. 

4. cadangan tujuan,yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah 

disisihkan untuk tujuan tertentu. 

5. laba ditahan, yaitu merupakan salah satu laba bersih setelah diperhitungkan 

pajak dan telah diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan. 

6. laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan 

pajak. 

7. rugi tahun lalu,yaitu kerugian yang telah diderita pada tahun lalu 

8. laba tahun berjalan,yaitu laba ynga telah diperoleh dalam tahun buku berjalan 

setelah dikurangi taksiran utang pajak. 

9. rugi tahun berjalan,yaitu rugi yang telah diderita dalam tahun buku yang telah 

berjalan. 

2. Modal Pelengkap, yang terdiri dari : 

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari aktiva 

tetap yang dimili bank. 

b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk 

dengan cara membebankan tahun berjalan dengan maksud untuk menampung 

kerugian yang mungkin akan timbul sebagai akibat tidak diterimannya 

seluruh atau sebagian aktiva produktif (maksimal 50% dari jumlah modal 

inti). 

c. Modal pinjaman, yaitu pinjaman yang didukung oleh warkat-warkat yang 

memiliki sifat seperti modal (maksimum 50% dari jumlah modal inti). 



27 
 

 
 

d. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang telah memenuhi syarat seperti ada 

perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, memperoleh 

persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan perjanjian 

lainnya. 

 

2.2.2.1. Penilaian Permodalan Bank 

penilaian permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan 

permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan 

perhitungan permodalan. Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia 

yang mengatur mengenai Kwajiban Modal Minimum bagi bank umum.selain itu, 

dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan 

kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi risiko bank, 

semakin besar mosal yang harus disediakan untuk mengantisipasi atau mengcover 

risiko yang akan terjadi. Dalam melakukan penilaian sebaiknya bank harus 

memperhatikan faktor – faktor seperti, mempertimbangkan tingkat tren, tingkat 

struktur, dan stabilitas permodalan. Penilaian akan dilakukan dengan 

menggunakan indikator/parameter kuantitatifmaupun kualitatif.    (SEBI no 

13/24/DPNP). 

1. Indikator / Parameter Untuk Menilai Permodalan : 

a. Kecukupan Modal Inti 

Rasio modal inti adalah rasio yang digunakan regulator dalam sistem 

perbankan untuk melihat kesehatan Bank. Yaitu dapat menggunakan rumus (SEBI 

no 13/24/DPNP)  : 

                    
                  

    
      .........................................(14) 
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b. Capital Adequancy Ratio (CAR) 

 

Rasio CAR  merupakan  rasio  untuk mengukur kecukupan modal dan  

cadangan  yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan atau 

mengandung risiko. Yang dapat di ukur / dihitung menggunakan rumus ( 

Kasmir,2014:325 ) :.  

    
     

    
      .........................................................................................(15) 

c. Komposisi Modal Bank 

Rasio Komposisi modal bank perlu dilakukan secara komperhensif, 

dapat diukur atau dihiting menggunakan rumus   (SEBI no 13/24/DPNP) : 

                
                  

                            
      ..............................(16) 

 

2.2.3. Pengaruh Antar Variabel 

Dibawah ini penulis akan menjabarkan mengenai pengaruh resiko-

resiko  usaha  terhadap  Modal  Inti  Bank  Pembangunan  daerah  di  Indonesia. 

 

2.2.3.1.Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Kecukupan Modal Inti 

Seperti yang telah dijelaskan diatas 

Risikolikuiditasyangdihadapibankdapatdiukurdengan menggunakan CR, RR, 

LDR,d a n IPR. Akan tetapi dalam penelitian ini akan menggunakan dua rasio saja 

yaitu rasio LDR dan IRR. 

1. Loan toDepositRatio(LDR) 

Rasio LDR adalah rasio yang meghitung seluruh jumplah kredit yang 

diberikan oleh bank kepada masyarakat dengan total dana pihak ketiga yang 
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dihimpun dari masyarakat. 

pengaruhLDRterhadaprisikolikuiditasnegatif.HaliniterjadiapabilaLDRmeningkat,

berartiterjadipeningkatantotalkredityang telah disalurkan lebih besar 

dibandingkan dengan persentase peningkatan dana pihak ketiga. Yang berarti 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada pihak ketiga  melalui 

kredit yang disalurkan akan semakin tinggi, Yang berarti resiko likuiditas bank 

menurun. 

Pengaruh LDR terhadap kecukupan modal inti adalah searah atau positif 

apabila, LDR meningkat terjadi peningkatan pada total kredit dengan persentase 

lebih besar dibandingkan peningkatan pada dana pihak ketiga. Sehingga terjadi 

kenaikan pendapatan bunga yang lebih besar dibanding kenaikan biaya atau 

beban  bunga, akibatnya laba bank meningkat, modal bank meningkat, dan modal 

inti juga meningkat. Jadi pengaruh antara risiko likuiditas terhadap kecukupan 

modal inti adalah positif atau searah. 

Dan sebaliknya apabila peningkatan pada dana pihak ketiga lebih besar 

dibandingkan  dengan  peningkatan  total  kredit  yang  dimiliki  bank   maka 

akan  berakibat  meningkatnya Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), 

peningkatan  ATMR  akan  berdampak  pada  Kecukupan Modal Inti menurun, 

jadi  dengan demikian   LDR  berpengaruh  negatif  atau  berlawanan arah 

terhadap  kecukupan  modal  inti  TIER 1  pada  Bank  Pembangunan  Daerah.  

 

2. Investing Policy Ratio (IPR) 

Rasio yang kedua yang digunakan penulis untuk mengukur risiko 
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likuiditas  yaitu IPR, merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya 

kepada para deposan dengan cara melikuidasi surat – surat berharga. Pengaruh   

rasioIPR terhadap risiko likuiditas yaitu berlawanan arah atau negatif. Hal ini 

dapat terjadi apabila IPR meningkat maka akan terjadi peningkatan pada investasi 

surat berharga dengan persentase yang lebih besar dibanding dengan persentase 

peningkatan dana pihak ketiga. Akibatnya yaitu  akan terjadi kenaikan 

pendapatan yang lebih besar dibandingkan   dengan   kenaikan  biaya, sehingga   

mengakibatkan   kemampuan bank unutk memenuhi kewajiban pada pihakketiga 

dengan   mengandalkan surat   berharga meningkat,  yang berarti 

risikolikuiditasbank menurun.  

Sedangkan pengaruh IPR terhaadap kecukupan modal inti searah atau 

positif. Hal ini dapat terjadi apabila IPR  meningkat, maka akan terjadi 

peningkatan pendapatan yang lebih besar dari peningkatan biaya, sehingga  akan  

terjadi kenaikan pada modal dan laba pada bank dan kecukupan modal inti juga  

akanmengalami peningkatan. Sehingga pengaruh resiko likuiditas terhadap 

kecukupan modal inti yaitu searah atau positif 

Sebaliknya apabila terjadi peningkatan biaya yang lebih besar 

dibandingkan  dengan  peningkatan  pendapatan,  maka  akan  terjadi  penurunan 

pada modal  dan  penurunan  pada  laba  serta  kecukupan  modal  inti  Tier  1  

juga akan mengalami  penurunan  sehingga  LDR  berpengaruh negatif atau 

berlawanan  arah  terhadap  kecukupan  Modal  Inti  Tier 1. 

 

2.2.3.2. Pengaruh Risiko Kredit terhadap Kecukupan Modal inti 
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Seperti yang telah dijelaskan diatas 

Risikokredityangdihadapibankdapatdiukurdengan menggunakan rasio CPKTIK, 

LAR, NPL, APB Akan tetapi dalam penelitian ini  hanya akan menggunakan satu 

rasio saja yaitu rasio NPL. 

1. Non Performing Loan (NPL) 

Rasio NPL adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur 

risiko kredit dengan cara membandingkan antara kredit bermasalah dengan total 

kredit yang dimiliki oleh Bank, Jika semakin tinggi rasio NPL maka akan 

semakin buruk kualitas kreditnya. Pengaruh NPL  terhadap resiko kredit adalah 

posotif. Hal ini dapat terjadi bila NPL mengalami kenaikan, berarti akan terjadi 

peningkatan pada  jumlah kredit bermasalah dengan presentase yang lebih besar 

dibandingkan dengan persentase peningkatan total kredit yang dimiliki oleh bank. 

Dalam hal ini menunjukan bahwa nasabah tidak mampu mengembalikan 

pinjaman yang telah diterimanya beserta bunga sesuai dengan jatuh tempo 

pinjaman sehingga resiko kredit mengalami peningkatan. Jadi pengaruh NPL 

terhadap Risiko Kredit adalah positif. 

 Disisi lain pengaruh NPL terhadap kecukupan modal inti adalah 

negatif. Hal ini terjadi jika NPL mengalami peningkatan, maka presentase jumlah 

kredit meningkat lebih besar dibanding  presentase total kredit yang dimiliki oleh 

Bank. Akibatnya biaya pencadangan Bank meningkat lebih besar dibandingkan 

dengan bunga kredit, sehingga pendapatan akan menurun, laba juga 

menurun,tingkat kecukupan  modal bank akan mengalami penurunan pula. Maka 

dari itu  pengaruh resiko kredit terhadap kecukupan modal  inti  yaitu negatif. 
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2.2.3.3. Pengaruh Risiko Oprasional terhadap Kecukupan Modal Inti 

RisikoOprasionalyangdihadapibankdapatdiukurdenganmenggunakan 

rasio BOPO, NPM, FBIR dalam penelitian ini hanya akan menggunakan dua 

rasio saja yaitu rasio BOPO dan FBIR. 

1. Biaya Oprasional Pendapatan Oprasional (BOPO) 

Rasio BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya. Semakin rendah nilai 

BOPO maka akan semakin efisien bank dalam menjalankan kegiatan 

oprasionalnya. Pengaruh Rasio BOPO terhadap risiko oprasional adalah 

berlawanan searah atau negatif, hal ini dapat terjadi karena apabila BOPO 

mengalami peningkatan, maka akan terjadi peningkatan biaya oprasional dengan 

persentase yang lebih besar atau tinggi dibanding dengan persentase peningkatan 

pendapatan oprasional, akibatnya efisiensi bank dalam menekankan biaya  

pendapatan oprasional menurun yang berarti terjadi peningkatan resiko 

oprasional, yang berakibat pengaruh BOPO terhadap Risiko Oprasional positif . 

 pengaruh BOPO terhadap kecukupan modal inti adalah berlawanan 

arah atau negatif, karena dengan meningkatnya BOPO maka terjadi peningkatan 

persentase biaya oprasional lebih besar dibanding dengan persentase peningkatan 

pendapatan oprasional. Akibatnya laba bank menurun, modal menurun, dan 

kecukupan modal inti akan menurun. Pengaruh resiko oprasional terhadap 

kecukupan modal inti adalah berlawanan arah atau negatif, karena terjadi 

peningkatan biaya oprasional dalam persentase yang lebih besar dibanding 

dengan kenaikan pada pendapatan oprasional. Akibatnya laba menurun dan 
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kecukupan ,Modal inti juga menurun tapi resiko oprasional meningkat. 

2. Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Rasio FBIR merupakan keuntungan Bank yang diperoleh dari 

transaksi yang diberikan dalam bentuk jasa – jasa lainnya atau spread based 

(selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman). Pengaruh FBIR 

terhadap risiko oprasional adalah berlawanan arah atau negatif  hal ini dapat 

terjadi bila FBIR meningkat, maka akan terjadi peningkatan pendapatan 

oprasional selain bunga dengan presentase yang lebih besar dibanding dengan 

presentase peningkatan pendapatan oprasional, yang berarti risiko oprasional 

menurun pada sisi lain, dengan demikian pengaruh FBIR terhadap Risiko 

Oprasional adalah negatif. 

Pengaruh rasio FBIR terhadap kecukupan modal inti Tier 1 adalah 

searah atau positif, karena dengan meningkatnya FBIR, berarti telah terjadi 

peningkatan pendapatan oprasional selain bunga dengan persentase yang lebih 

besar dibandingkan dengan persentase peningkatan pendapatan oprasional. 

Akibatnya laba bank meningkat, dan di ikuti dengan modal Bank meningkat serta 

kecukupan modal inti ikut meningkat. Jadi pengaruh risiko oprasional terhadap 

kecukupan modal inti adalah searah atau positif,hal ini disebabkan karena terjadi 

peningkatan pada pendapatan oprasional diluar pendapatan bunga dengan 

presentase yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan 

oprasional, jadi resiko oprasional menurun dan kecukupan modal inti meningkat. 

 

2.2.3.4. PengaruhRisikoPasarterhadapKecukupan Modal Inti 
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Seperti yang telah dijelaskan diatas 

RisikoPasaryangdihadapibankdapatdiukurdengan menggunakan rasio IRR dan 

PDN,  didalam penelitian ini akan menggunakan rasio IPR.. 

1.   Interest Rate Risk (IRR) 

IRR merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat risiko yang terjadi dalam risiko pasar. pengaruh risiko tingkat suku bunga 

dengan IRR terdapat dua kemungkinan yaitu berpengaruh positif dan negatif. Hal 

ini bisa  terjadi apabila IRR meningkat, maka terjadi peningkatan interest rate 

sensitivity asset (IRSA) dengan persentse yang lebih besar dibanding dengan 

persentase peningkatan interest rate sensitivity liabilities (IRSL). jika pada waktu 

itu, tingkat suku bunga cenderung naik, maka akan terjadi kenaikan 

pendapatanbunga bersih lebih besardibandingkan  kenaikan biaya bunga, yang 

berarti risiko suku bunga atau risiko pasar yang dihadapi bank menurun. Jadi 

pengaruh IRR  terhadap  risiko  pasar adalah  negatif atau berlawanan arah.  

Dan sebaliknya, 

apabilatingkatsukubungamengalamipenurunan,makaakanterjadipenurunanpendap

atanbungalebihbesardaripadapenurunanbiayabungayangberartirisikosukubungaat

aurisikopasaryangakan  

dihadapibankmeningkat.JadipengaruhIRRterhadaprisikopasaradalah searah atau 

positif.  

 pengaruh IRR terhadap kecukupan modal inti Tier 1 dapat positif 

maupun negatif. Apabila  IRR menigkat, berarti terjadi peningkatan IRSA dengan 

persentase yang  lebih  besar  dibandingkan   persentase  peningkatan  IRSL.  Jika  
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saat  itu suku bunga cenderung naik, maka akan terjadi kenaikan pendapatan 

bunga dari kenaikan biaya bunga, maka laba bank akan meningkat, di ikuti 

dengan  modal Bank juga meningkat, serta  kecukupan modal inti meningkat. Jadi 

pengaruh IRR terhadap  modal  inti positif  atau  searah.  

Dan sebaliknya, apabila tingkat suku bunga mengalami penurunan, 

maka pendapatan bunga akan menurun lebih besar dibandingkan dengan 

penurunan biaya bunga, akibatnya laba bank menurun, laba bankmenurun, dan 

kecukupan modal inti ikut menurun. Jadi pengaruh IRR terhadap kecukupan 

modal inti adalah berlawanan arah atau negatif. Jadi dengan demikian pengaruh 

IRR terhadap kecukupan modal inti dapat positi atau negatif. 

2.2.3.5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kecukupan Modal Inti 

ROA merupakan Rasio untuk mengukur kemampuan Manajemen 

Bank dalam memperoleh keuntungan Scara Keseluruhan (Lukman 

Dendawijaya,2009 : 118). ROA sendiri berpengaruh positif terhadap Kecukupan 

Modal Inti (Tier 1). Berpengaruh Positif  Dapat terjadi apabila ROA meningkat, 

maka akan terjadi kenaikan laba sebelum pajak yang persentasenya lebih besar 

dibandingkan degan  rata – rata total aset yang dimiliki oleh Bank . Sehingga 

akan berakibat  laba bank  meningkat, di ikuti dengan modal bank juga akan 

meningkat,  serta  kecukupan  modal  inti Tier1 juga  akan  ikut  meningkat , 

maka  dari  itu  pengaruh  Variabel  ROA  terhadap  kecukupan  modal  inti  Tier1 

pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia  adalah  positif. 

 

2.3. kerangka pemikiran 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini yang diambil berdasarkan permasalahan 

yang diangkat oleh penulis yang diguakan untuk memperkuat permasalahan 

tersebut maka hipotesis yang di ambil oleh penulis yaitu : 
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1. Rasio LDR scara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Kecukupan Modal Inti TIER1 pada Bank Pembangunan Daerah. 

2. Rasio IPR scara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Kecukupan Modal Inti TIER1 pada Bank Pembangunan Daerah. 

3. Rasio NPL scara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

Kecukupan Modal Inti TIER1 pada Bank Pembangunan Daerah. 

4. Rasio IRR scara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Kecukupan Modal Inti TIER 1 Pada Bank Pembangunan Daerah. 

5. Rasio BOPO scara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

Kecukupan Modal Inti TIER 1 pada Pank Pembangunan Daerah. 

6. Rasio FBIR scara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Kecukupan Modal Inti TIER1 pada Bank Pembangunan Daerah. 

7. Rasio ROA scara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Kecukupan Modal Inti TIER1 pada Bank Pembangunan Daerah. 
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