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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Peneliti Terdahulu 

Ada dua peneliti sebelumnya yang bermanfaat bagi penulis sebagai 

bahan acuan yang dilakukan oleh : 

1. Rizky Yudi Prasetyo, STIE Perbanas Surabaya, 2012 

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan 

oleh RizkyYudi Prasetyo. Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Risiko Usaha 

Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Umum Swasta Nasional “. 

Masalah yang diangkat adalah LDR, NPL, APB, BOPO, FBIR, IRR, dan PDN 

baik secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional, serta variabel manakah yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Go Public pada periode triwulan I 2006 sampai dengan triwulan IV 

2011. 

Variabel dari penelitian tersebut terdiri dari variabel bebas yaitu LDR 

(X1), NPL (X2), APB (X3), BOPO (X4), FBIR (X5), IRR (X6), PDN 

(X7).Variabel tergantungnya adalah CAR disimbolkan dengan Y. 

Teknik pengambilan sampel penelitian tersebut menggunakan teknik 

purposive sampling data yang diperoleh dari neraca laporan keuangan 

tahunan.Data yang  dianalisis  merupakan data sekunder dan metode pengumpulan 

data   pada    penelitian    tersebut   adalah   menggunakan   metode   dokumentasi. 
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Teknik analisis data adalah analisis regresi linier berganda yang terdiri 

dari uji serempak (uji F) dan uji parsial (uji t). Dalam hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

a. Variabel LDR, NPL, APB, BOPO, FBIR, IRR, dan PDN secara bersama- 

sama berpengaruh yang signifikan terhadap CAR pada Bank-bank Umum 

Swasta Nasional pada periode triwulan 1 tahun 2006 sampai dengan triwulan 

ke 2 tahun 2011.  

b. Variabel LDR, FBIR, PDN berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

CAR, sehingga risiko likuiditas memiliki pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap CAR.  

c. Variabel NPL, BOPO berpengaruh positif tidak signifikan terhadap CAR, 

sehingga risiko kredit memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap CAR. 

d. Variabel APB berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR,sehingga risiko 

operasional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap CAR. 

e. Variabel IRR berpengaruh positif signifikan terhadap CAR, sehingga risiko 

pasar memiliki pengaruh positif signifikan terhadap CAR. 

f. Diantara ketujuh variabel bebas yang memiliki pengaruh paling 

dominanterhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional go public selama 

triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2011 adalah IRR. karena 

mempunyai nilai koefisien determinasi parsial tertinggi sebesar 33,6 persen 

bila dibandingkan dengan nilai koefisiensi determinasi parsial pada variabel 

bebas lainnya. Dapat disimpulkan bahwa  risiko kredit  mempunyai  pengaruh 
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 paling dominan pada bank sampel penelitian dibandingkan risiko lainnya. 

2. Melyca Susanty, STIE Perbanas Surabaya, 2014 

Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Pembangunan Daerah “. Rumusan masalah 

pada Penelitian tersebut adalah apakah risiko usaha bank yang diukur dengan 

variabel LDR, IPR, NPL, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama dan secara 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada Bank 

Pembangunan Daerah (BPD). Variabel bebas dalam penelitian tersebut adalah 

LDR, IPR, NPL,IRR,BOPO dan FBIR sedangakan variabel tergantungnya adalah 

CAR. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian gtersebut adalah dengan 

mengambil data populasi dari Bank Pembangunan Daerah dengan menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda. Data dan pengambilan sampel dari populasi 

dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu variabel yang akan diteliti 

menggunakan kriteria tertentu dan mempublikasikan laporan keuangan tahun 

2009–triwulan IV tahun 2013. Data dan pengumpulan data dalam penelitian yang 

digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan 

tahunan.Metode pengumpulan data digunakan yaitu metode dokumentasi. Dari 

penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

a. Berdasarkan dari uji F diperoleh hasil, bahwa rasio LDR, IPR, NPL, BOPO, 

dan FBIR secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel CAR pada Bank Pembangunan Daerah sebesar 81,8 persen dan 

sisanya sebesar 18,2 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menduga bahwa hipotesis 

yang menduga bahwa LDR, IPR, NPL, BOPO, dan FBIR secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap CAR pada Bank Pembangunan Daerah 

adalah diterima.  

b. Berdasarkan uji t diperoleh hasil, LDR, NPL, dan BOPO memiliki pengaruh 

yang positive signifikan terhadap CAR. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 

yang menduga bahwa LDR, NPL, dan BOPO secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap CAR pada Bank Pembangunan Daerah. 

c. Berdasarkan uji t diperoleh hasil, IPR, IRR, dan FBIR memiliki pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap CAR. Sihingga hipotesis yang menduga 

bahwa IPR,IRR, dan FBIR secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap CAR pada Bank Pembangunan Daerah adalah ditolak. 

Persamaan dan perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

yang sebelumnya, adalah dapat dilihat pada tabel 2.1 

 

2.2  Landasan Teori 

Sub bab ini akan diuraikan teori–teori yang mendasari penelitian yaitu 

mulai dari teori–teori yang bersifat umum menuju teori yang bersifat khusus 

sehingga dapat menentukan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

 

2.2.1 Signalling Teori 

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan 

oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi 

merupakan  unsur  penting   bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada 
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hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan 

masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan 

hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya.  

Tabel 2.1 

PERBANDINGAN DENGAN PENELITI TERDAHULU 

Di tinjau 

dari aspek 

RizkyYudiPrasetyo 

(2012) 

MellycaSusanti 

(2014) 

Penelitian 

Sekarang 

Variabel Terikat CAR CAR 
Kecukupan 

Modal 

Variabel Bebas 

LDR, NPL, APB, 

BOPO, FBIR, IRR, 

dan PDN 

LDR, IPR, NPL, 

IRR, BOPO, dan 

FBIR 

LDR, IPR, IRR, 

NPL, PDN, 

FBIR, BOPO 

Metode yang 

digunakan 
Metode Dokumentasi 

Metode 

Dokumentasi 

Metode 

Dokumentasi 

Jenis data Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder 

Subyek 

Penelitian 

Bank Umum Swasta 

Nasional 

Bank 

Pembangunan 

Daerah 

Bank 

Pembangunan 

Daerah 

Periode 

Penelitian 

Triwulan satu tahun 

2006 sampai dengan 

Triwulan empat tahun 

2011 

Triwulan I tahun 

2009 sampai 

dengan Triwulan 

IV Tahun 2013 

Triwulan I tahun 

2010 sampai 

dengan Triwulan 

II Tahun 2014 

Teknik 

Sampling 
Purposive Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Teknis Analisis 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi 

Sumber :DendyRizkyYudiPrasetyo (2012), MelycaSusanty (2014) 

Informasi  yang  lengkap,  relevan,  akurat  dan tepat waktu sangat diperlukan oleh 

 investor di pasar  modal  sebagai  alat  analisis  untuk  mengambil  keputusan 

investasi. 

Menurut    Jogiyanto   (2000: 392 ),   informasi   yang   dipublikasikan 
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 sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai 

positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar 

sudah menerima informasi tersebut,pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik 

(good news) atau signal buruk (bad news).Jika pengumuman informasi tersebut 

sebagai signal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume 

perdagangan saham. 

Pengumuman informasi akuntansi memberikan signal bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (good news) 

sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian 

pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan 

saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan 

keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume 

perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. 

Salah satu  jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

dapat menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor 

adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat 

berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan 

keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan 

dengan laporan keuangan.Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang 

relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui 
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oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar.Semua investor 

memerlukan informasi untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan 

sehingga dapat melakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan 

preferensi risiko yang diinginkan.Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli 

oleh investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan 

secara terbuka dan transparan. 

 

2.2.2 Penilaian Kinerja Bank yang Berbasis Risiko 

 

2.2.2.1 Definisi Risiko Bank 

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. 

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang 

dapat diperkirakan (anticipated) maupun tidak dapat diperkirakan (unanticipated) 

yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko 

tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Risiko ini 

haruslah diatur sedemikian rupa untuk dapat diminimalisir potensi terjadinya. 

(Ferry N. Idroes: 2008: 21) 

Dalam menjalankan aktivitasnya, untuk memperoleh pendapatan 

perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko melekat (Inheren) 

pada seluruh aktivitas bank. Seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan bank 

terkait uang. Sifat dasar uang adalah anonim, siapapun ingin memilikinya, dan 

sangat mudah berpindah tangan bahkan hilang. Oleh karena itu, seluruh aktivitas 

bank mulai dari penyerapan dana hingga  penyaluran  dana sangat rentan terhadap 

 risiko kehilangan uang. 
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Risiko  yang  mungkin  terjadi  dapat menimbulkan kerugian bagi bank 

jika tidak dideteksi serta tidak dikelola dengan baik.risiko itu sendiri tidak harus 

dihindari pada semua keadaan, namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus 

mengurangi hasil yang dicapai. (Ferry N. Idroes: 2008: 21) 

Risiko usaha bank adalah tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil 

yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Risiko dapat dikatakan sebagai 

suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Risiko dapat menimbulkan 

kerugian apabila tidak diantisipasi serta dikelola dengan semestinya. Sebaliknya 

risiko yang dikelola dengan baik akan memperoleh suatu keuntungan yang lebih 

besar (Ferry N Idrus, Sugiarto: 2008:7) 

Semakin tidak pasti hasil yang diperoleh suatu bank, semakin besar 

kemungkinan risiko yang dihadapi investor dan semakin tinggi pula premi risiko 

atau biaya yang diinginkan oleh investor. Risiko yang berkaitan dengan usaha 

bank pada dasarnya dapat berasal dari sisi aktiva maupun sisi pasiva. Risiko yang 

dapat dihadapi oleh bank antara lain risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko 

pasar, dan risiko operasional. 

 

a. Risiko Likuiditas 

Risiko Likuiditas merupakan risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk 

memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit 

dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Masalah yang 

mungkin dihadapi adalah bank yang tidak dapat mengetahui secara tepat kapan 

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

maupun para penabung (LukmanDendawijaya, 2009: 114). Terdapat beberapa 
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rasio yang digunakan dalam mengukur risiko likuiditas. Diantara rasio-rasio yang 

digunakan untuk mengukur risiko likuiditas suatu bank adalah : 

a) Cash Ratio (CR) 

CR dalah 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 untuk 

mnengukur CR adalah sebagai berikut: 

 ……………..……...…..(1) 

b) Reserve requirement (RR) 

RR adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam 

bentuk giro Bi bagi semua bank. Rumus yang digunakan untuk mnengukur RR 

adalah sebagai berikut: 

 ………………… ……………..…….(2) 

c) Loan to Deposite Ratio (LDR) 

LDR adalah rasio antar seluruh jumlah kredit yang diberikan bank 

dengan dana yang diterima oleh bank (LukmanDendawijaya, 2009:116). Rasio ini 

merupakan teknik yang sangat umum digunakan untuk mengukur posisi atau 

kemampuan likuiditas bank.LDR menggambarkan kemampuan bank membayar 

kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagaisumber likuiditasnya,mengingatkegiatan utama bank adalah 

penyaluran kreditsementara  pendanaan  berasal  daridana  masyarakat atau  pihak 

 ketiga lainnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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LDR =   x 100%............ ..............................(3) 

Keterangan: 

1) Total kredit yang diberikan: kredit yang diberikan pada pihak ketiga tidak 

termasuk kredit bank lain. 

2) Total dana pihak ketiga: dana pihak ketiga yang meliputi giro, tabungan, 

deposito berjangka dan sertifikat deposito. 

d) Investing Policy Ratio (IPR) 

IPR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposan dengan cara melikuidasi 

surat-surat berharga yang dimilikinya (Kasmir, 2010 : 287). IPR menggambarkan 

kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah 

dengan menggunakan surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank. Rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

..(4) 

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah 

LDR dan IPR. 

 

b. Risiko Pembiayaan ( Kredit ) 

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (PBI 

Nomor 13/23/2011). Risiko pembiayan adalah risiko yang disebabkan oleh 

adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya(Adiwarman, 

2006: 260). Risiko kredit atau sering disebut juga default risk merupakan suatu 
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risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah 

pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan atau dijadwalkan(Rivai, dkk., 2007: 806). 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan 

merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu 

dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah 

dilakukan.Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat 

ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah 

atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut (Hasibun, 2006: 

175). 

Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah analisis kredit yang tidak 

sempurna, monitoring proyek-proyek yang dibiayai, penilaian dan peninjauan 

agunan, penyelesaian kredit bermasalah, penilaian pembelian surat-surat berharga, 

dan penetapan limit untuk seluruh eksposure kepada setiap individu. 

Upaya-upaya untuk mengeliminasi risiko-risiko tersebut di atas 

meliputi 1) pemberian kredit, bank harus melakukan analisis yang 

mendalamterhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian kredit dilakukan, 2) 

setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan 

dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai, 3) bank perlu 

melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai 

prosedur yang telah ditetapkan. apabila telah terdapat kredit-kredit bermasalah, 

bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja 

Kualitas Aktiva Produktif(KAP) bank, 4) bank telah mendiversifikasikan 
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penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap surat-surat berharga (SBB) 

harus dilakukan penilaianterhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan 

rating SBB dimaksud, 5) pembatasan credit line kepada setiap individu debitur 

maupun kelompok untuk menghindari risiko yang lebih besar apabila kredit yang 

dimaksud wanprestasi. 

Menurut SEBI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007, rasio yang 

dapat digunakan untuk menghitung risiko pembiayaan, misalnya adalah : 

a) Cadangan penghapusan kredit terhadap total kredit 

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: 

…………...….(5) 

b) Loan to Asset Ratio 

Loan to Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

Tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi 

permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Rumus 

yang digunakan: 

…..…………………………...…(6) 

c) Non Performing Loan (NPL) 

NPL   merupakan   rasio  yang menunjukkan  kemampuan  manajemen 

 bank dalam mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan  kredit yang  diberikan 

 oleh bank. Semakin tinggi rasio NPL semakin rendah kualitas aktiva produktif 

yang bersangkutan karena jumlah kredit bermasalah memerlukan penyediaan 
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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 adalah kredit dengan kualitas 

kurang lancar, diragukan, dan macet. Rumus yang digunakan : 

NPL= x100%........................................................(7) 

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. 

d) Aktiva Produktif Bermasalah 

Aktiva produktif bermasalahadalah aktiva produktif dalam rupiah dan 

valuta asing yang dimilki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan 

sesuai dengan fungsinya. Aktiva produktif juga sering disebut dengan aktiva yang 

menghasilkan karena penempatan dana bank tersebut tujuannya adalah untuk 

mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Pengelolaan dana dalam aktiva 

produktif merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai 

keseluruhan biaya operasional lainnya (LukmanDendawijaya, 2009 ; 62). Rumus 

yang digunakan : 

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

Aktiva    Produktif    mencakup  kredit    yang   diberikan,  surat-surat    berharga, 

penempatan pada bank lain, dan penyertaan modal. 

Pada penelitian ini rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  risiko  kredit  adalah  
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 NPL. 

c. Risiko Operasional 

Risiko Operasional adalah  risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal 

yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan 

system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi 

operasional Bank (PBI nomor 13/23/2011). Risiko likuiditas timbul disebabkan 

oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, 

kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang memengaruhi operasional 

bank. 

Menurut Sumar’in, (2012 : 112) Risiko operasional juga sesungguhnya 

bagian dari risiko yang harus diperhitungkan secara matangmoleh pihak 

manajemen untuk mengurangi besarnya kerugian. Hal ini dikarenakan 

sesungguhnya perbankan syariah merupakan institusi baru bila dibanding dengan 

bank konvensional. Risiko operasional bisa muncul akibat para pegawai yang 

tidak profesional dalam mengelola sistem keuangan syariah, maupun sistem 

internal yang belum tertata dengan rapi dan sistematis. Risiko operasional dapat 

dibedakan dalam tujuh klasifikasi kerugian operasional, Bank for International 

Settlement telah mengelompokkan kerugian operasional dalam tujuh tipe 

kerugian, meliputi penyelewengan internal (internal Fraud), penyelewengan 

eksternal (eksternal fraud), praktik kepegawaian dan keselamatan kerja 

(Employment practice and workplace safety), klien, produk, dan praktik bisnis, 

kerusakan terhadap aset fisik perusahaan, terganggunya  bisnis  dan  kegagalan    

sistem ,  manajemen  proses,  pelaksanaan  dan  penyerahan  produk  dan  jasa. 
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Menurut Lukman Dendawijaya, (2009: 120) untuk menghitung risiko 

operasional, penelitian ini menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) dan Fee Based Income Ratio (FBIR). 

Karakteristik dari masing – masing rasio tersebut adalah : 

a) Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO merupaka rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin rendah nilai 

BOPO berarti bank semakin efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.  

 

b) Asset Utilization Ratio (AUR) 

AUR digunakan untuk menunjukkan kemampuan total asset dalam 

menghasilkan pendapatan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola assetnya untuk menghasilkan dan 

mendapatkan pendapatan, baik pendapatan operasional maupuun non 

operasional.Besarnya AUR dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut (VeithzalRivai, 2007:729). Rumus yang digunakan: 

x100%……………….(10) 

c) Fee Based Income Ratio (FBIR)  

FBIR  adalah  ratio  yang  digunakan untuk mengukurkeuntungan bank 

 dari bunga bukan kredit. Besarnya rasio Fee Based Income Ratio dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

x 100%............(11) 
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d. Risiko Pasar 

Risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar 

(adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat 

merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar 

termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga 

option. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti 

kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang 

maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana ( pinjaman 

dan bentuk sejenis ), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta 

kegiatan pembiayaan perdagangan. 

Masyhud Ali (2006 : 130), menjelaskan bahwa terdapat beberapa 

prasyarat yang menyebabkan bank berhadapan dengan market risk ini. Prasyarat 

ini meliputi 1) telah terjadi perubahan harga atas market instruments dari asset 

bank,terjadi, 2) perubahan atas likuiditas pasar, 3) pada neraca bank tampak 

adanya long atau short position atas account valasnya 

Menurut SEBI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, rasio yang 

dapat digunakan untuk menghitung risiko pasar adalah : 

a) Interest Rate Risk (IRR) 

Risiko suku bunga merupakan potensi kerugian yang timbul akibat 

 pergerakan  suku  bunga dipasar yang berlawanan posisi atau transaksi bank yang 

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

bersumber dari deposito yang berjangka waktu satu bulan dialokasikan dalam 

oblikasi jangka panjang atau instrumen penanaman jangka panjang lainnya. 
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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: 

 ……………...……….………………………..(12) 

Komponen-komponen dari Interest Rate Risk: 

1) 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. 

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

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

diterbitkan + pinjaman yang diterima. 

b) Posisi devisa netto(PDN) 

Posisi devisa netto merupakan perbandingan antara selisih bersih 

aktiva dan pasiva valas dengan modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur risiko 

pasar dalam kewajiban permodalan dengan memperhitungkan risiko pasar. PDN 

digunakan untuk mengendalikan posisi pengelolaan valuta asing, karena dalam 

manajemen valuta asing, fokus pengelolaannya ada pada pembatasan posisi 

keseluruhan masing-masing mata uang asing serta memonitor perdagangan valuta 

asing dalam posisi yang terkendali. Penguasaan mata uang asing tersebut 

dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing dan untuk 
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memperoleh pendapatan yang setinggi-tingginya, yang didapat dari selisih kurs 

jual dan kurs beli dari valuta asing tersebut.Jenis Posisi Devisa Netto (PDN) dapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1) posisi Long = aktiva valas > pasiva valas 

2) posisi Short = aktiva valas < pasiva valas 

3) posisi Square (seimbang) = aktiva valas = pasiva valas 

Apabila bank mempunyai posisi long dan short dalam beberapa jenis 

mata uang, maka untuk dapat mengukur posisi keseluruhannya diperlukan adanya 

satu jenis mata uang yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur. Tolok ukur ini 

diperlukan karena risiko perubahan kurs akan sangat berpengaruh bagi 

kelangsungan hidup bank. Bank Indonesia mengatur ketentuan posisi valas ini 

dengan peraturan yang disebut dengan Posisi Devisa Netto (PDN). Penetapan 

besarnya PDN ini dimaksudkan agar bank-bank dalam mengambil posisi selalu 

dalam pengawasan, apabila terjadi perubahan nilai tukar yang mendadak dalam 

jumlah besar tidak mengalami gangguan yang dapat berakibat fatal. Bila PDN 

hasilnya positif maka disebut dalam posisi long, sebaliknya bila negatif maka 

disebut posisi short.  

Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengaturan perbankan 

yangmendasarkan pada prinsip kehati-hatian, telah menetapkan adanya ketentuan 

mengenai kewajiban untuk memelihara Posisi Devisa Netto bagi bank devisa 

setinggi-tingginya 20 % dari modal bank. Rumus yang digunakan adalah : 

x 100% …(13) 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah IRR dan PDN. 
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2.2.2.2 Penilaian Good Corporate Goverment (GCG) 

GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 

prinsip-prinsip GCG.Parameter/indikator penilaian factor GCG yang merupakan 

penilaian terhadapat manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai GCG bagi bank umum dengan 

memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Hasil pelaksanaan 

prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 

mengenai GCG bank umum hanya merupakan salah satu sumber penilaian 

peringkat factor GCG Bank dalam penelitian tingkat kesehatan bank.Peringkat 

faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, 

peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih 

kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. 

 

2.2.2.3 Penilaian Rentabilitas 

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, 

sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, dan 

manajemen rentabilitas.Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, 

trend, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan 

kinerja peer group¸ baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. 

Dalam menentukan peer group, bank perlu memperhatikan skala bisnis, 

karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha  bank serta ketersediaan data dan 

informasi yang dimiliki. Penetapan peringkat faktor Rentabilitas dilakukan 

berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap 

parameter/indikator Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan 
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memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indicator serta 

mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi Rentabilitas Bank. 

Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni 

Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan 

peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas 

Bank yang lebih baik. 

 

2.2.2.4 Permodalan  

Modal merupakan salah satu faktor penting bagi suatu bank dalam rangka 

pengembangan kegiatan usaha serta untuk menampung risiko-risiko yang 

mungkin terjadi. Modal adalah salah satu faktor penting bagi bank dalam rangka 

usaha pengembangan dan menampung kerugian. Modal adalah aset dalam bentuk 

uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang 

mempunyai nilai ekonomis (Pasal 1 ayat (4) RUU Penanaman Modal).  

Berdasarkan PBI No. 14/18/PBI/2012 Tentang Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum Bagi Bank Umum, modal bagi bank terdiri atas: 

1. Modal inti (tier 1) terdiri dari : 

a) Modal disetor 

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemilik. 

b) Agio saham 

Agio saham adalah setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat 

dari harga saham yang melebihi nilai nominal. 

c) Cadangan Tujuan 

Cadangan tujuan adalah  bagian  laba  bersih  setelah dikurangi pajak yang 
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 disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan 

RUPS. 

d) Laba ditahan 

Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh 

rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan. 

e) Laba tahun lalu 

Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun-tahun sebelumnya setelah 

dikurangi pajak atau belum ditentukan penggunaanya oleh rapat umum 

pemegang saham atau rapat anggota. 

f) Laba tahun berjalan 

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan 

setelah dikurangi taksiran utang pajak. 

2. Modal pelengkap (tier 2) 

Berdasarkan PBI No. 14/18/PBI/2012 modal pelengkap dapat diperhitungkan 

paling tinggi sebesar seratus persen dari modal inti. 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) 

adalah sebagai berikut : 

a) Cadangan revaluasi aktiva tetap 

Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari 

selisih penilaian  kembali  aktiva  tetap  yang  telah  mendapatkan  

persetujuan  dari direktorat pajak. 



36 

 

b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan 

Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan yang 

dibentuk dengan berbagai 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. 

c) Modal kuasi 

Modal kuasi adalah modal yang di dukung oleh instrument atau warkat 

yang memiliki sifat seperti modal. 

d) Pinjaman Subordinasi  

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. 

3. Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) 

Modal pelengkap tambahan hanya digunakan untuk memperhitungkan risiko 

pasar. Modal pelengkap tambahan meliputi pinjaman subordinasi dan modal 

pelengkap. Seperti dijelaskan dibawah ini : 

a) Pinjaman Subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek 

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai 

syarat, sebagai perjanjian tertul8is antara bank dan pemberi pinjaman, 

mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka lima 
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tahun dan pelunasannya sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank 

Indonesia. 

b) Modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal 

untuk risiko kredit dan/beban modal untuk risiko operasional namun, 

memenuhi syarat sebagai modal pelengkap (unused but eligible tier 

2).Bagian dari modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang melebihi 

batasan modal pelengkap bawah. 

4. Fungsi Modal 

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

a) Untuk melindungi deposan dengan menangkal semua kerugian usaha            

perbankan sebagai akibat salah satu atau kombinasi risiko usaha 

perbankan. 

b) Meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  berkenaan  dengan  kemampuan 

bank  untuk  memenuhi  kewajiban  yang  telah  jatuh tempo dan 

memberikankeyakinan operasi bank meskipun terjadi kerugian. 

c) Untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, dan 

sebagainya. 

d) Untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut obligasi 

moneter. 

5. Pengelolaan Permodalan Bank 

Analisis rasio solvabilitas yaitu analisis untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban jika terjadi likuidasi bank (LukmanDendawijaya, 2009 : 
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 120-122). Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur yaitu : 

a) Kecukupan Modal Bank 

Penilaian kecukupan modal Bank perlu dilakukan secara 

komprehensif, minimal mencakup 1) Tingkat, trend, dan komposisi 

modal Bank; 2) Rasio KPMM dengan memperhitungkan Risiko 

Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional; dan 3) Kecukupan 

modal Bank dikaitkan dengan Profil Risiko. 

b) Capital Adequacy Ratio  

Adalah Rasio yang mengukur kinerja bank untuk mengukur kecukupan 

modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan risiko. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan 

bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-

kerugian bank yang disebabkan oleh kativa berisiko. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung rasio CAR (Lukman Dendawijaya, 

2009:121) adalah sebagai berikut : 

x100% …………….……… (14) 

Komponen modal inti 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 ATMR yang 

dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva padaneracabank dikalikan 

dengan bobot risikonya masing-masing, ATMR yang dihitung berdasarkan nilai 

masing-masing pos aktiva padarekening administratifbank dikalikan dengan bobot 
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risiko masing-masing dan ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal 

minimum terdiri dari : 

1) ATMR untuk risiko kredit 

Dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit, bank menggunakan 

pendekatan yaitu Standardized Approach dan Internal Rating Based Approach. 

2) ATMR untuk risiko operasional 

Dalam perhitungan ATMR untuk risiko operasional, bank 

menggunakan pendekatan Basic Indicator Approach, Standardized Approach, dan 

Advance Measurement Approach. 

3) ATMR untuk risiko pasar 

Risiko pasar yang wajib diperhitungkan bank secara individual dan 

secara konsolidasi adalah risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. 

a. Rasio Kecukupan Modal : 

x100%.......................................................(15) 

x100%...............................................(16) 

b. Kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugia sesuai profil 

risiko 

c. Pengelolaan permodalan 

1. Manajemen permodalan bank 

2. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan 

sumber eksternal 

Pada  penelitian   ini  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  Permodalan  Bank 

adalah Modal Kecukupan Modal. 
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2.2.3 Pengaruh Risiko Usaha terhadap Kecukupan Modal 

Besar kecilnya Kecukupan Modal yang dimiliki oleh bank yang dapat dipengaruhi 

oleh risiko-risiko usaha yang meliputi risiko likuiditas, pembiayaan, pasar, 

operasional, terhadap pasar (Imam Ghozalo, 2007: 1 ). Berikut akan dijelaskan 

hubungan antara masing-masing risiko tersebut diatas dengan Kecukupan Modal . 

1. Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Kecukupan Modal 

a. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada penelitian ini 

adalah LDR. Rasio LDR untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga dengan mengandalkan jumlah 

kredit yang disalurkan. LDR akan dapat berpengaruh negatif terhadap 

risiko likuiditas. Hal ini dapat terjadi apabila LDR meningkat berarti 

terjadi peningkatan total kredit yangdi 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 risiko likuiditas menurun. Pada sisi lain 

LDR berpengaruh positif terhadap Kecukupan Modal 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 kecukupan 

modal turun.Dengan demikian risiko likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap kecukupan modal. 

b. Investing Policy Ratio (IPR) 
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Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada penelitian ini 

adalah IPR. Rasio IPR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank 

dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara 

melikuidasi atau menjual surat-surat berharga yang dimilkinyaJika 

menggunakan IPR untuk mengukur risiko likuiditas maka akan 

berpengaruh negatif. Hal ini dapat terjadi karena apabila IPR meningkat, 

berarti terjadi peningkatan jumlah investasi pada surat berharga dengan 

persentase yang lebih besar dibanding peningkatan dana pihak ketiga, 

akibatnya pendapatan bank juga akan meningkat, laba bank meningkat, 

dan modal bank meningkat sehingga risiko likuiditas bank semakin 

menurun. Sedangkan hubungan IPR dengan Kecukupan Modal adalah 

positif, karena apabila IPR meningkat maka pendapatan bank akan 

meningkat, laba bank juga meningkat, modal bank meningkat dan 

Kecukupan Modal juga meningkat. Dengan demikian hubungan risiko 

likuiditas terhadap Kecukupan Modal adalah negatif. 

2. Pengaruh Risiko Pembiayaan / Kredit terhadap Kecukupan Modal. 

a. Non Performing Loan (NPL) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit pada penelitian ini 

adalah NPL.Rasio NPL merupakan rasio yang menggambarkan proporsi 

besarnya kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang disalurkan 

bank.Pengaruh NPL terhadap risiko kredit yaitu searah (positif). Hal ini 

terjadi karena semakin tinggi NPL, berarti telah terjadi peningkatan jumlah 

kredit bermasalah dengan persentase yang lebih besar dibanding 
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persentase peningkatan total kredit yang disalurkan bank. Akibatnya, 

potensi kredit bermasalah semakin meningkat yang berarti risiko yang 

dihadapi bank semakin meningkat.Pada sisi lainpengaruh NPL terhadap 

Kecukupan Modal adalah berlawanan arah (negatif). Hal ini terjadi apabila 

NPL meningkat maka telah terjadi peningkatan kredit bermasalah dengan 

persentase lebih besar daripada persentase peningkatan total kredit yang 

disalurkan bank. Akibatnya, terjadi kenaikan biaya pencadangan lebih 

besar daripada peningkatan pendapatan.Sehingga, pendapatan bank 

menurun, laba bank menurun, modal bank juga menurun, dan 

menyebabkan Kecukupan Modal juga mengalami penurunan.Dengan 

demikian, karena dengan meningkatnya NPL, dapat menyebabkan risiko 

kredit meningkat, dan Kecukupan Modal mengalami penurunan, maka 

pengaruh risiko kredit terhadap Kecukupan modal adalah berlawanan arah 

(negatif). 

3. Pengaruh Risiko Pasar Terhadap Kecukupan Modal 

a. Interest Rate Risk (IRR) 

Hubungan rasio IRR dengan Risiko pasar adalah bisa searah positif  bisa 

juga negatif. Hal ini tergantung dari interest rate sensitive asset (IRSA) 

dengan interest rate sensitive liability (IRSL)  yang dimiliki bank dan juga 

 kecenderungan fluktuasi tingkat suku bunga. 

Apabila IRR semakin tinggi (IRR>100%), yang berarti IRSA>IRSL. Dan 

pada saat tingkat suku bunga menurun maka akan meningkatkan risiko 

pasar, sebaliknya kenaikan suku bunga akan menurunkan risiko pasar. 
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Apabila IRR menurun (IRR<100%), yang berarti IRSA<IRSL, maka 

risiko pasar bank akan semakin meningkat jika kecenderungan tingkat 

suku bunga mengalami peningkatan, sebaliknya risiko pasar akan semakin 

menurun jika kecenderungan tingkat suku bunga mengalami penurunan. 

Di sisi lain hubungan IRR juga akan berpengaruh positif atau negatif 

terhadapt tingkat kecukupan modal bank. Karena dengan meningkatnya 

IRR (IRSA>IRSL) dengan kondisi suku bunga mengalami kecenderungan 

meningkat.Maka kenaikan pendapatan bunga lebih tinggi dari kenaikan 

biaya bunga. Dengan begitu laba yang diperoleh bank akan meningkat, 

dan pada akhirnya akan meningkatkan modal inti. Begitu juga 

sebaliknya,pada kondisi tingkat suku bunga mengalami kecenderungan 

menurun, maka penurunan pendapatan bunga akan lebih besar dari 

penurunan biaya bunga, sehingga akan mengurangi keuntungan yang 

diperoleh bank dan modal juga menurun. apabila IRR menurun 

(IRSA<IRSL) dengan kondisi tingkat suku bunga mengalami peningkatan, 

maka kenaikan biaya bunga akan lebih tinggi dari kenaikan pendapatan 

bunga. Dengan begitu laba yang diperoleh bank akan menurun dan pada 

akhirnya akan menurunkan modal. 

Dalam hubungannya dengan risiko pasar, maka suatu bank dikatakan tidak 

 menghadapi risiko pasar jika IRR = 100%. Jika nilai IRR semakin 

menjauh dari nilai 100%, baik melebihi maupun dibawah 100%, maka 

risiko pasar yang dihadapi oleh bank semakin tinggi. Akhirnya dapat 

disimpulkan bahwa hubungan risiko pasar dengan IRR bisa searah 
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(positif) dan juga bisa berlawanan arah (negatif), sedangkan hubungan 

antara IRR dengan modal bisa searah (positif) dan juga bisa berlawanan 

arah (negatif). 

1) Perbandingan positif = IRSA>IRSL (diatas 100%), kondisi seperti ini 

dapat dikatakan saat terjadi peningkatan suku bunga karena 

pendapatan bunga lebih besar daripada biaya bunga sehingga laba 

cenderung naik dan pada akhirnya modal inti pun ikut naik. Sebaliknya 

apabila terjadi penuruan suku bunga risiko pasar tinggi, karena 

pendapatan bunga lebih kecil daripada biaya bunga sehingga laba 

cenderung turun dan pada akhirnya modal inti pun ikut turun. 

2) Perbandingan negatif = IRSA<IRSL (dibawah 100%), kondisi seperti 

ini dapat dikatakan terjadi peningkatan suku karena pendapatan bunga 

lebih kecil daripada biaya bunga sehingga laba cenderung turun dan 

akhirnya modal inti pun ikut turun. Sebaliknya apabila terjadi 

penurunan suku bunga, risiko pasar rendah karena pendapatan bunga 

bank lebih besar daripada biaya bunga sehingga laba cenderung naik 

dan pada akhirnya modal inti pun ikut naik. 

b. Posisi Devisa Netto (PDN) 

Rasio  yang  digunakan  untuk  menukur  sensitivitas   pasar   yang   terkait 

dengan perubahan nilai tukar mata uang asing. Alat untuk mengukur risiko 

ini digunakan rasio posisi devisa netto (PDN). Hubungan risiko 

sensitivitas pasar dengan PDN adalah positif dan negative, apabila aktiva 

valas lebih besar dari pada pasiva valas saat nilai tukar naik maka 



45 

 

kenaikan pendapatan valas lebih besar dibandingkan kenaikan biaya 

valas.Akibatnya laba naik dan Kecukupan Modalnaik.Tetapi sebaliknya, 

apabila nilai tukar turun msks Kecukupan Modal menurun dan risiko pun 

naik.Jika aktiva valas lebih besar dari pasiva valas saat nilai tukar naik, 

kenaikan pendapatan valas lebih kecil dari pada kenaikan biaya 

valas.Akibatnya laba turun dan Kecukupan Modal menurun dan risiko pun 

naik.Tetapi sebaliknya, apabila nilai valas turun maka Kecukupan Modal 

bank meningkat dan risiko pun turun.Jadi dapat disimpulkan bahwa 

hubungan PDN dengan Kecukupan Modal bisa positif dan negative. 

1. Pengaruh Risiko Operasinal Terhadap Kecukupan Modal 

a. Biaya Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko operasional pada penelitian 

ini adalah BOPO.Rasio BOPO merupakan rasio untuk mengukur tingkat 

efisiensi bank dalam menekan biaya operasional untuk mendapatkan 

pendapatan operasional. Pengaruh BOPO terhadap risiko operasional yaitu 

searah (positif), karena dengan meningkatnya BOPO berarti 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 berlawanan arah (negatif), 

karena dengan meningkatnya BOPO berarti telah terjadi peningkatan biaya 

operasional dengan persentase peningkatan lebih besar daripada persentase 
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peningkatan pendapatan operasional. Akibatnyaterjadi peningkatan biaya 

lebih besar daripada peningkatan pendapatan, sehingga laba bank 

menurun, modal menurun, dan Kecukupan Modal pun ikut 

menurun.Dengan demikian, karena dengan meningkatnya BOPO, dapat 

menyebabkan risiko operasional meningkat, dan Kecukupan Modal 

mengalami penurunan. Maka pengaruh risiko operasional terhadap 

Kecukupan Modal adalah berlawanan arah (negatif). 

b. Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko operasional pada penelitian 

ini adalah FBIR. Rasio FBIR merupakan rasio yang mengukur efisiensi 

dalam hal kemampuan bank untuk mendapatkan pendapatan operasional 

diluar pendapatan bunga. Pengaruh FBIR terhadap risiko operasional  

adalahberlawanan arah (negatif), karena dengan meningkatnya FBIR 

berarti telah terjadi peningkatan pendapatan operasional selain bunga 

dengan persentase lebih besar dibanding persentase peningkatan 

pendapatan operasional. Akibatnya, terjadi tingkat efisiensi dalam hal 

menghasilkan pendapatan operasional selain bunga meningkat sehingga 

risiko operasional menurun.Pada sisi lain, pengaruh FBIR terhadap 

Kecukupan Modal adalah searah (positif), karena dengan meningkatnya 

FBIR berarti telah terjadi peningkatan pendapatan operasional selain 

bunga dengan persentase peningkatan lebih besar daripada persentase 

peningkatan pendapatan operasional. Akibatnya terjadi peningkatan 

pendapatan lebih besar daripada peningkatan biaya, sehingga laba bank 
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meningkat, modal meningkat, dan Kecukupan Modal pun ikut meningkat. 

Dengan demikian, karena dengan meningkatnya FBIR, dapat 

menyebabkan risiko operasional menurun, dan Kecukupan Modaljuga 

mengalami peningkatan, maka pengaruh risiko operasional terhadap 

Kecukupan Modal adalah berlawanan arah (negatif). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pengaruh antar variabel bebas LDR, IPR, APB, NPL, 

IRR, PDN, BOPO, FBIR, terhadap variabel terikat yaitu kecukupan modal, maka 

dapat digambarkan alur kerangka pemikiran seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan  

tinjauan pustaka seperti yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis yang 

diajukan pada penelitian ini sebagai berikut : 

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

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kecukupan Modal pada Bank 

Pembangunan Daerah. 

2. LDR  secara  parsial  memiliki  pengaruh   positif   yang   signifikan   terhadap 

Kecukupan Modal pada Bank Pembangunan Daerah. 

3. IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Kecukupan Modal pada Bank Pembangunan Daerah. 

4. NPL   secara  parsial  memiliki  pengaruh   negatif  yang   signifikan  terhadap 

Kecukupan Modal pada Bank Pembangunan Daerah. 

5. IRR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kecukupan 

Modal pada Bank Pembangunan Daerah. 

6. PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kecukupan 

Modal pada Bank Pembangunan Daerah. 

7. BOPO secara parsial memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap 

Kecukupan Modal pada Bank Pembangunan Daerah. 

8. FBIR   secara   parsial   memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap 

 Kecukupan Modal pada Bank Pembangunan Daerah. 

 

 


