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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Setiadi (2009) dengan obyek penelitian tentang analisis 

struktur permodalan pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kesimpulan hasil 

penelitian yaitu menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terjadi 

peningkatan permodalan apabila dibandingkan dengan tahun 2011. 

Peningkatan permodalan tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan usaha yang 

dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Bank Mandiri, Tbk 

masuk dalam kategori sehat. 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti 

sekarang adalah sama-sama melakukan analisis terhadap permodalan 

pada perusahaan bank. Perbedaan dari penelitian ini adalah laporan 

keuangan yang digunakan oleh peneliti terdahulu menganalisis kinerja 

keuangan dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2005-2009 

pada perusahaan bank sedangkan peneliti sekarang menganalisis 

permodalan dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2010-20013 

pada perusahaan bank yang terdaftar di BEI. 
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B. Tinjauan Teori  

1) Tujuan dan Fungsi Permodalan Bank 

Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak 

pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap 

jika timbul kerugian (risk loss). Modal juga merupakan investasi yang 

dilakukan oleh pemegang saham  yang harus selalu berada dalam bank dan 

tidak ada kewajiban pengembalian atas penggunaannya. 

Pengertian modal menurut Dahlan Siamat (2000;56) : “Modal  bank 

adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan 

usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping 

memenuhi peraturan yang ditetapkan” Adapun pengertian modal menurut 

Komaruddin Sastradipoera (2004;297): “Modal bank sebagai sejumlah dana 

yang diinvestasikan dalam berbagai jenis usaha (ventura) perbankan yang 

relevan” 

Sedangkan pengertian modal menurut N.Lapoliwa (2000;137) : 

“Modal bank merupakan modal awal pada saat pendirian bank yang 

jumlahnya telah ditetapkan  dalam suatu ketentuan atau pendirian bank” 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modal bank merupakan 

dana yang diinvestasikan oleh pemilik  untuk membiayai kegiatan usaha 

bank  yang jumlahnya telah ditetapkan.  

Adapun komponen - komponen modal bank dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
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1. Modal Inti (primary capital) 

Komponen modal inti pada prinsipnya  terdiri atas modal disetor 

dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Dengan 

perincian sebagai berikut: 

a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh    

pemiliknya.  

b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank 

sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 

c. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 

yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai 

dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing -masing bank. 

d. Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang 

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat 

Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. 

e. Laba yang ditahan (retained earnings), yaitu saldo laba bersih setelah 

dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat 

Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. 

f. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi 

pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham atau Rapat Anggota. 

g. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 

sebesar 50 %. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, 
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maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal 

inti. 

h. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku 

berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku 

berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. 

Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh 

kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. 

i. Bagian kekayaaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya 

dikonsolidasikan (minority interest), yaitu modal inti anak perusahaan 

setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak 

perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah 

bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas 

sahamnya dimiliki oleh bank. 

2. Modal Pelengkap (secondary capital) 

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak    

dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan 

modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa :  

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangna yang dibentuk dari selisih 

penilaian kembali aktiva tetap yang telah medapat persetujuan Direktorat 

Jendral Pajak 

b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang 

dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud 

untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari 
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tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam 

kategori, cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan 

penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva 

yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan adalah maksimum 

sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko. 

3. Modal kuasi yang menurut BIS disebut hybrid (debt/equity) capital 

instrumen, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang 

memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri : 

a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan 

modal (subordinated) dan telah dibayar penuh. 

b. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa 

persetujuan Bank Indonesia. 

c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah 

kerugian bank melebihi retained earnings dan cadangan-cadangan 

yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi 

pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan 

rugi atau laba tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. 

d. Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang 

berasal dari penyetoran modal yang efektf oleh pemilik bank yang 

belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan 

dari instansi yang berwenang) yang mencukupi. 
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Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat 

sebagai berikut : 

a. Ada perjanjian tetulis antara bank dengan pemberi pinjaman. 

b. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam 

hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, 

bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman 

subordinasi tesebut.  

c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh. 

Minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun. 

d. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari BI, 

dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat. 

Hak tagihnya dalam hal terjadinya likuidasi berlaku paling akhir dari 

segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal). 

Jumlah pinjaman subordinasi yang diperhitungkan sebagai 

modal untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah jumlah 

pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan 

menggunakan metode garis lurus (prorata). Maksimum pinjaman 

subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap adalah 

sebesar 50% dari modal inti.  

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Ayat 3 Surat Keputusan 

Direksi BI No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 di atas, 

seluruh modal pelengkap tersebut pada nomer 1 sampai dengan nomer 

4 hanya dapat diperhitungkan sebagai modal yang setinggi-tingginya 
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100% dari jumlah modal inti. 

Sedangkan fungsi modal bank  pada prinsipnya memiliki tiga 

macam fungsi utama yaitu: 

1. Fungsi operasional 

2. Fungsi perlindungan 

3. Fungsi pengaturan.  

Dari tiga fungsi utama  tersebut, maka fungsi modal dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Untuk melindungi deposan dengan menyanggah semua kerugian 

atau bila terjadi insolvensi  dan dilikuidasi, terutama bagi sumber 

dana yang tidak diasuransikan. 

b. Untuk memenuhi kebutuhan gedung, inventaris guna menunjang 

kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya. 

c. Memenuhi ketentuan permodalan minimum yaitu untuk menutupi 

kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko 

yang tidat dapat diperkirakan sehingga operasi bank dapat tetap 

berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti. 

d. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai 

kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo 

dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank 

meskipun terjadi kerugian. 
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Menurut Johnson and Johnson , modal bank mempunyai tiga 

fungsi. Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian 

operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan 

perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan 

terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi 

menetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah 

merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai 

regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap 

individu nasabah bank.  

Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk 

melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri 

terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur. Ketiga, modal juga 

menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk 

mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk 

menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor 

diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan 

ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment 

diantara bank-bank yang ada. 

Empat fungsi dari modal bank yaitu : 

1. Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat 

bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi 

2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga 

kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. 
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3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang 

diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. 

4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva 

yang tidak tepat. 

Sehingga keseluruhan fungsi modal Bank tersebut dapat dijelaskan sebgai 

berikut: 

a. Memberikan perlindungan kepada nasabah  

b. Modal bank dapat mencegah terjadinya kejatuhan bank 

c. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris 

d. Untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum  

e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat  

f. Untuk menutupi kerugian aktiva produktif bank  

g. Sebagai indikator kekayaan bank 

h. Meningkatkan efisiensi operasional bank 

 

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam rasio kecukupan modal meliputi : 

1. Dasar perhitungan kecukupan modal minimum atau kecukupan modal 

bank (Capital Adequacy Ratio) didasarkan kepada rasio atau perbandingan 

antara modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang 

tercantum dalam neraca atau aktiva yang bersifat akministratif 

sebagaimana tercemin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan 

atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing – 
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masing jenis – jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot resiko yang besaranya 

didasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau 

bobot resiko yang  didasarkan pada golongan nasabah, penjamin atau sifat 

barang jaminan. 

2. Menghitung ATMR  

Langkah – langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah 

sebagai berikut: 

a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalihkan niali 

nominal masing – masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot 

resiko dari masing – masing pos aktiva neraca tersebut  

b. ATMR aktiva adminstratif dihitung dengan cara mengalikan nilai 

nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan masing 

– masing pos rekening tersebut. 

c. Langkah terakhir dalam menghitung ATMR yaitu menjumlahkan 

semua perkalian nominal pos – pos aktiva neraca dengan bobot 

resiko. 

Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administrati 

Tabel 2.1 Persentase Bobot Resiko 

Persentase Bobot 

Resiko 
Pos-Pos dalam Neraca Bank 

0% 

1. Kas  

2. Emas dan Mata uang emas 

3. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh atau 

surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh : 

a. Pemerintah Pusat RI 

b. Bank Indonesia 

c. Bank Sentral Negara OECD dan non-OECD 
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d. Pemerintah Pusat Negara OECD dan non-OECD 

20% 

1. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh,atau 

surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh : 

a. Bank-bank didalam negeri (termasuk kantor 

cabang bank asing) 

b. Pemerintah daerah di Indonesia  

c. Lembaga non-departemen di RI 

d. Bank-bank pembangunan multilateralseperti : 

ABD,IDB,IBRD,AFDB dan EIB 

e. Bank-bank diluar negeri 

f. Perusahaan milik pemerintah pusat Negara 

OECD 

50% 

Tagihan dalam rangka inkaso kredit kepemilikan rumah 

(KPR) yang dijamin oleh hipotek pertama dengan tujuan 

untuk dihuni kredit pada real esatate tidak termasuk 

didalam criteria ini. 

100% 

1. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin 

oleh,atau surat   berharga yang diterbitkan atau 

dijamin oleh : 

a. Perum atau Perjan 

b. BUMN atau BUMD 

c. Perusahaan milik pemerintah pusat Negara 

non-OECD 

d. Koperasi 

e. Perusahaan swasta 

f. Perorangan 

g. Lain-lain 

2. Penyetoran yang tidak dikonsolidasikan 

3. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku) 

4. Rupa-rupa aktiva 

5. Antar kantor aktiva 

 

Berdasarkan tabel 2.1 terlihat bahwa pos-pos aktiva dengan tingkat likuid 

yang tinggi memiiki bobot yang lebih kecil demikian sebaliknya. Untuk 

mengetahui faktor konversi aktiva administrative disajikan dalam tabel 2.2 berikut 

ini : 
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Tabel 2.2. Faktor Konversi Aktiva Administratif Rupiah dan Valuta Asing (Valas) 

 

Persentase Bobot 

Resiko (Dalam Neraca 

Bank) 

Jenis Aktiva Administratif 

0% 

Fasilitas yang di sediakan bagi atau dijamin oleh 

pemerintah pusat RI dan bank Indonesia serta bank 

central dan pemerintah pusat Negara OECD dan non-

OECD, yang meliputi : 

1. Fasilitas kredit yang belum digunakan  

2. Jaminan (termasuk stanby L/C) dan risk sharing 

dalam rangka pemberian kredit seperti bid 

bonds, perfonmance bonds dan advance 

payment bonds. 

3. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam 

rangka pemberian kredit seperti bid bons dan 

advance bonds 

4. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby 

L/C) 

4% 

1. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C 

dan dibuka atas permintaan pemerintah daerah dan 

lembaga Negara non-departemen di Indonesia serta 

bank –bank pembangunan multilateral dan 

perusahaan milik pemerintah pusat Negara OECD) 

2. Posisi netto kontrak berjangka valuta asing dan swap 

bunga (exchange rate dan interest rate contracts) 

10% 

Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka 

kredit seperti bid bond, performance bonds dan advance 

payment bond dan diterbitkan atas permintaan 

pemerintah daerah dan lembaga non departemen di 

Indonesia serta bank-bank pembangunan multilateral 

dan perusahaan milik pemerintah pusat Negara OECD. 

20% 

1. Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh bank 

dalam negeri, pemerintah daerah dan lembaga non 

departemen di Indonesia serta bank-bank 

pembangunan multilateral dan perusahaan milik 

pemerintah pusat Negara OECD, yang meliputi : 

a. Fasilitas kredit yang digunakan 

b. Jaminan (termasuk standby L/C dan risk sharing 

dalam rangka pemberian kredit) 

2. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby 

L/C) dan dibuka atas permintaan : 

a. Perum atau Perjan 

b. BUMN atau BUMD 

c. Perusahaan milik pemerintah pusat Negara non-

OECD 
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d. Koperasi 

e. Perusahaan swasta 

f. Perorangan 

g. Lain-lain 

50% 

1. Fasilitas kredit yang belum digunakan disediakan 

dalam rangka KPR yang dijamin oleh hipotek 

pertama dengan tujuan untuk dihuni fasiitas kepada 

real estate yang belum digunakan tidak termasuk 

didalam criteria ini dan tergolong dalam bobot resiko 

100 %. 

2. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka 

kredit seperti bid bonds, perfonmance bonds dan 

advance payment bond dan diterbitkan atas 

permintaan : 

a. Perum atau Perjan 

b. BUMN atau BUMD 

c. Perusahaan milik pemerintah pusat Negara non-

OECD 

d. Koperasi 

e. Perusahaan swasta 

f. Perorangan 

g. Lain-lain 

100% 

1. Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh 

perum,perjan, BUMN, BUMD, Perusahaan milik 

pemerintah pusat Negara non-OECD, 

koperasi,perorangan dan lain-lain yang meliputi : 

a. Fasilitas kredit yang digunakan 

b. Jaminan (termasuk standby L/C dan risk sharing 

dalam rangka pemberian kredit) 

2. Kewajiban membeli kembali aktiva bank yang dijual 

kepada pihak lain dengan syarat repurchase 

agreement. 
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2) Faktor Penentu Permodalan Bank 

Besar kecilnya kecukupan modal sebuah bank dipengaruhi oleh : 

a. Tingkat 

kualitas manajemen bank yang bersangkutan apabila suatu bank 

dipimpin/dikelola oleh suatu kelompok manajemen yang berkualitas 

tinggi yang ditinjau dari berbagai aspek, maka hasilnya tentu akan 

berlainan dengan bank yang dikelola oleh suatu kelompok manajemen 

yang berkualitas rendah dan tidak kompak. 

b. Tingkat 

likuiditas yang dimilikinya. 

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

memenuhi kewajiban-kewajibannya, akan ada kemungkinan 

penyediaan likuiditas tersebut akan diambil dari permodalannya. 

Dengan demikian akan dirasakan oleh manajemen bank yang 

bersangkutan betapa terbatasnya modal yang dimiliki oleh bank. 

c. Tingkat 

kualitas dari asset 

Suatu bank yang banyak memiliki debitur dan non earning asset lainnya 

yang kurang produktif maka sudah dapat dipastikan bank tersebut tidak 

dapat melaksanakan kegiatannya secara lancar. Dan sebaliknya bagi 

bank yang mempunyai earning assets yang memadai maka kebutuhan 

modalnya akan dapat diperoleh dari laba usaha bank yang 

bersangkutan, yang akan berkembang secara komulatif. Dan sebaliknya 
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apabila bank tersebut rugi terus-menerus maka akan ada kemungkinan 

pula modalnya akan terkikis sedikit demi sedikit. 

 

d. Struktur 

deposito 

Apabila bank memperoleh dana sebagian besar berupa deposito 

berjangka dan dana-dana mahal lainnya, tentu akan menimbulkan pula 

biaya yang tinggi. Apabila biaya itu tidak dapat ditutup dari penghailan 

operasionil/ non operasionil dari bank yang bersangkutan, tentu 

kerugian tersebut harus diserap oleh modal/kapital yang dimiliki hingga 

akan terasa modal manajemen bank yang bersangkutan terjadinya 

kekuarangan modal. 

e. Tingkat 

kualitas dari sistem dan prosedurnya 

Sistem dan prosedur operasi suatu bank yang baik tentu akan 

menunjang kegiatan usaha bank yang bersangkutan pada tingkat 

efisiensi yang tinggi. Dengan efisiensi yang tinggi ini akan 

memungkinkan bank untuk memperoleh laba yang akan memperkuat 

capital dari bank yang bersangkutan. 

f. Tingkat 

kualitas dan karakter para pemilik saham 

Para pemilik saham yang berorientasi kemasa depan bank yang 

dimilikinya agar lebih baik dikemudian hari tentu akan berusaha 
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membentuk akumulasi modal secara maksimal hingga capital/modal 

bank yang bersangkutan akan semakin kuat. Tentu yang terjadi akan 

sebaliknya apabila para pemilik saham tersebut menghendaki agar laba 

yang diperoleh langsung dibagikan saja, maka capital dari bank yang 

bersangkutan tentu tidak akan mengalami perkembangan. 

 

g. Kapasita

s untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

h. Riwayat 

pemupukan modal dan peraturan pembagian laba yang dperolehnya. 

Pada bank-bank pemerintah telah ditetapkan tata cara pembagian laba 

yang diperoleh tiap tahun secara pasti, tentu tidak ada keleluasaan lagi 

bagi bank yang bersangkutan dalam memupuk modalnya sesuai dengan 

keinginan maupun kebutuhan investasi pengembangan bank tersebut 

dikemudian hari. 

Hal ini tentu berbeda dengan bank-bank swasta yang pembagiannya 

dapat diatur lebih bebas, maka bank-bank ini akan mempunyai 

kesempatan mengembangkan capitalnya secara maksimal. 

George H Hempel membagi modal bank dalam tiga bentuk utama 

yaitu pinjaman subordinasi, saham preferen dan saham biasa. Beberapa jenis 

pinjaman subordinasi dan saham preferen dapat dikonversikan menjadi 

saham biasa, dan saham biasa dapat dikembangkan, baik secara eksternal 
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maupun internal. Pinjaman Subordinasi terdiri dari semua bentuk kewajiban 

berbunga yang dibayar kembali dalam jumlah yang pasti (fixed) dalam 

jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman subordinasi bervariasi dari Capital 

Notes sampai debenture dengan jangka waktu yang lebih panjang. Surat 

hutang dalam jumlah kecil dapat diterbitkan dan dijual langsung kepada 

nasabah bank. Capital Notes lain dan beberapa debenture kecil dapat 

diterbitkan dan dijual kepada bank koresponden.  

Debenture dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang lebih panjang 

ditempatkan secara private atau dapat dijual melalui investment bank kepada 

masyarakat (lembaga keuangan seperti Asuransi, dan Dana Pensiun) . 

Penentuan sumber-sumber permodalan bank yang tepat adalah 

didasarkan atas beberapa fungsi penting yang dapat diperani oleh modal bank 

. Misalnya, bila modal harus berfungsi menyediakan proteksi terhadap 

kegagalan bank, maka sumber yang paling tepat adalah modal ekuitas (equity 

capital). Modal ekuitas merupakan penyangga untuk menyerap kerugian dan 

kecukupan penyangga itu adalah kritikal bagi solvabilitas bank. Oleh karena 

itu bila kerugian bank melebihi net worth maka likuidasi harus terjadi.  

Bila modal itu disediakan untuk memberikan proteksi terhadap 

kepentingan para deposan, maka pinjaman subordinasi dan debentures juga 

berfungsi seperti equity capital. Bila kerugian melebihi modal ekuitas maka 

bank harus dilikuidasi, tetapi dana yang dipasok oleh pemberi modal 

pinjaman dan pemilik debentures harus menjadi penyangga untuk melindungi 

kepentingan para deposan. Jadi modal pinjaman tidak secara langsung 
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melindungi kegagalan atau kerugian bank. 

3) Model Penilaian Kesehatan Bank Dari Aspek Permodalan 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank 

yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, 

bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara 

kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat 

membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh 

pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan 

moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi 

perekonomian secara keseluruhan. 

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus 

mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, 

dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, 

menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan 

usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi 

kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi 

berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya 

berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di 

bidang perbankan. 

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara 

garis besar didasarkan pada faktor CAMEL (Capital, Assets Quality, 

Management, Earning dan Liquidity). Seiring dengan penerapan risk based 
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supervision, penilaian tingkat kesehatan juga memerlukan penyempurnaan. 

Saat ini BI tengah mempersiapkan penyempurnaan sistem penilaian bank yang 

baru, yang memperhitungkan sensitivity to market risk atau risiko pasar. 

Dengan demikian faktor-faktor yang diperhitungkan dalam system baru ini 

nantinya adalah CAMEL. Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor 

yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami 

permasalahan pada salah satu faktor tersebut (apalagi apabila suatu bank 

mengalami permasalahan yang menyangkut lebih dari satu faktor tersebut), 

maka bank tersebut akan mengalami kesulitan. 

Sebagai contoh, suatu bank yang mengalami masalah likuiditas 

(meskipun bank tersebut modalnya cukup, selalu untung, dikelola dengan 

baik, kualitas aktiva produktifnya baik) maka apabila permasalahan tersebut 

tidak segera dapat diatasi maka dapat dipastikan bank tersebut akan menjadi 

tidak sehat. Pada waktu terjadi krisis perbankan di Indonesia sebetulnya tidak 

semua bank dalam kondisi tidak sehat, tetapi karena terjadi rush dan 

mengalami kesulitan likuiditas, maka sejumlah bank yang sebenarnya sehat 

menjadi tidak sehat.  

Meskipun secara umum faktor CAMEL relevan dipergunakan untuk 

semua bank, tetapi bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-

masing jenis bank. Dengan dasar ini, maka penggunaan factor CAMEL dalam 

penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam melakukan penilaian atas tingkat 

kesehatan bank pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas 

berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu 
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bank. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menilai faktor-faktor 

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. 

Pada tahap awal penilaian tingkat kesehatan suatu bank dilakukan 

dengan melakukan kuantifikasi atas komponen dari masing-masing factor 

tersebut. Faktor dan komponen tersebut selanjutnya diberi suatu bobot sesuai 

dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan suatu bank. Selanjutnya, 

penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan system kredit yang 

dinyatakan dalam nilai kredit antara 0 sampai 100. Hasil penilaian atas dasar 

bobot dan nilai kredit selanjutnya dikurangi dengan nilai kredit atas 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lain yang sanksinya dikaitkan dengan 

tingkat kesehatan bank. 

Berdasarkan kuantifikasi atas komponen-komponen sebagaimana 

diuraikan di atas, selanjutnya masih dievaluasi lagi dengan memperhatikan 

informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil dapat berpengaruh 

terhadap perkembangan masing-masing faktor. Pada akhirnya, akan diperoleh 

suatu angka yang dapat menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yaitu 

Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat. 

 

4) Aturan Kesehatan Bank 

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, 

pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-

undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa : 
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1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, 

rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 

bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-

hatian. 

2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara 

yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan 

dananya kepada bank. 

3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, 

dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. 

4. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan 

bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, serta wajib 

memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh 

kebeneran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang 

dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. 

5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara 

berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat 

menugaskan akuntan public untuk dan atas nama Bank Indonesia 

melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. 

6. Bank wajib menyanpaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan 

laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam 
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waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan 

perhitungan laba rugi tahunan tersebut waib terlebih dahulu diaudit oleh 

akuntan publik. 

7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu 

dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan 

kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-

hatian ( prudential banking ) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia 

merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank.  Dengan 

adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam 

kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan 

dengan perbankan. 

5) Penilaian Kesehatan Bank  

Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai 

bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang 

sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta 

kemampuan lainnya. Sama seperti hanya manusia yang harus selalu menjaga 

kesehatannya, perbankan juga harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap 

prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya 

membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi pihak lain. Penilaian kesehatan 

bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang 

dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana 
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yang dimilikinya setiap saat clan bank harus sanggup mengembalikan dana 

yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya. 

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. 

Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam 

kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank 

yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang 

sakit untuk segera mengobati penyakitnya. Bank Indonesia sebagai pengawas 

dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana 

bank tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan kegiatan 

operasinya. 

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan 

oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada bank-bank diharuskan 

membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai 

seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari 

dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank. Dengan diketahui 

kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki 

kesehatannya 

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode. Dalam setiap 

penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Bagi bank yang sudah dinilai 

sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau penurunan 

kesehatannya. Bagi bank yang menurut penilaian sehat atau kesehatannya 

terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya 

tetap dipertahankan terus. Akan tetapi bagi bank yang terus-menerus tidak 
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sehat, maka harus mendapat pengarahan atau bahkan sangsi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 

 

 

Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan dapat saja 

menyarankan untuk melakukan berbagai perbaikan. Perbaikan-perbaikan 

yang akan dilakukan meliputi perubahan manajemen, melakukan 

penggabungan seperti merger, konsolidasi, akuisisi atau malah dilikuidasi 

(dibubarkan) keberadaannya jika memang sudah parah kondisi bank tersebut. 

Pertimbangan untuk hal ini sangat tergantung dari kondisi yang dialami bank 

yang bersangkutan. Jika kondisi bank sudah sedemikian parah, namun masih 

memiliki beberapa potensi, maka sebaiknya dicarikan jalan keluarnya dengan 

model penggabungan usaha dengan bank lainnya. Sedangkan langkah 

likuidasi merupakan jalan keluar terakhir dalam rangka menyelamatkan uang 

masyarakat. 

Penilaian kesehatan bank ditinjau dari aspek Capital (Permodalan) 

yaitu kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di 

negara-negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari 

dua hal, yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua 

adalah kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank 

harus yakin bahwa bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah 

maupun kualitasnya. Selain itu, para pemegang saham maupun pengurus 
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bank harus benar-benar bertanggung jawab atas modal yang sudah 

ditanamkan. 

Berapa modal yang cukup tersebut? Pada saat ini persyaratan untuk 

mendirikan bank baru memerlukan modal disetor sebesar Rp. 3 trilyun. 

Namun bank-bank yang saat ketentuan tersebut diberlakukan sudah berdiri 

jumlah modalnya mungkin kurang dari jumlah tersebut. Pengertian kecukupan 

modal tersebut tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi juga dari 

rasio kecukupan modal, atau yang sering disebut sebagai Capital Adequacy 

Ratio (CAR). Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal 

dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Pada saat ini sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, CAR suatu bank sekurang-kurangnya sebesar 8%. 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan 

antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai 

berikut: 

a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

terhadap ketentuan yang berlaku; 

b. Komposisi permodalan; 

c. Trend ke depan/proyeksi KPMM; 

d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank; 

e. Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang 

berasal dari keuntungan (laba ditahan); 

f. Rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha; 
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g. Akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham 

untuk meningkatkan permodalan Bank. 

 

 

 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir penelitian dapat dijelaskan bahwa PT Bank 

Panin Financial Tbk memiliki laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. 

Neraca dan laba rugi tersebut dikelola dan digunakan untuk mengetahui analisis 

permodalan yang terdapat pada PT Panin Financial Tbk. Analisis permodalan, 

dapat diketahui  mengalami kenaikan modal atau mengalami penurunan modal 

yang terjadi pada PT Panin Financial Tbk. 

Gambar 2.1 menjelaskan alur berfikir pada penelitian ini dalam 

menganalisis modal kerja perusahaan yaitu laporan keuangan perusahaan pada PT 

Bank Panin berupa neraca dan laporan laba rugi. Analisis modal yang digunakan 

adalah permodalan.Bertujuan untuk mengetahui permodalan dimulai sejak kas 

diinvestasikan sampai dengan kembali menjadi kas.Semakin pendek periode 

perubahannya berarti makin cepat perputarannya begitu juga sebaliknya. Setelah 

menganalisis permodalan akan mengetahui besar kecilnya kebutuhan dana bagi 

perusahaan, sehingga mendapatkan modal yang optimal atau tidak optimal pada 

perusahaan tersebut. Ukuran optimal apabila modal  riil sama dengan modal 
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perhitungan, sedangkan modal tidak riil  sama dengan  perhitungan modal maka 

dikatakan tidak optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Permodalan PT Bank Panin Tbk  
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