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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Handayani (2004) dengan judul penelitian, analisis perbandingan Fee 

Based Income (FBI) antar skala bank umum di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil dari 

penelitian bahwa antara bank skala besar dan bank skala kecil memiliki perbedaan 

yang siginifikan atau cukup berpengaruh dalam kemampuannya menghasilkan 

Fee Based Income (FBI), perkembangan Fee Based Income (FBI) pada bank 

skala besar dan bank skala kecil masih berfluktuasi. Fluktuasi ini banyak 

berpengaruh oleh perubahan – perubahan pendapatan yang merupakan komponen 

dari pendapatan operasional lainnya atau Fee Based Income  (FBI) yaitu 

pendapatan fee komisi dan profit merupakan faktor yang paling berpengaruh.  

Adzani (2013) dengan judul penelitian , analisis perbedaan kinerja 

keuangan perbankan skala besar dengan perbankan skala kecil yang go public 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2011. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil dari analisis 

variabel independen Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Return On Asset (ROA). 

Bank skala besar lebih sehat daripada bank skala kecil karena salah satu 

dari bank skala besar memiliki presentase Capital Adequacy Ratio (CAR) di 
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bawah standart yaitu 4,10%. Bank skala besar dan bank skala kecil yang operable 

fund sedangkan yang lainnya masih dibawah standart atau idle fund. Berdasarkan 

perhitungan tingkat kinerja keuangan bank bank skala besar lebih rentable 

daripada bank skala keci. Hal ini disebabkan bahwa hampir semua bank skala 

besar mengalami unrentable.  

Tabel 1.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No  Nama  Judul Penelitian Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 
1. Handayani 

(2004)  
Analisis 
perbandingan 
Fee Based 
Income (FBI) 
antar skala 
bank umum di 
Bursa Efek 
Jakarta (BEJ)  

Mengetahui sejauh 
mana 
perkembangan Fee 
Based Income 
(FBI) pada bank 
skala besar dan 
bank skala kecil 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa antara 
bank skala besar dan bank 
skala kecil memiliki 
perbedaan yang sangat 
signifikan atau cukup 
berpengaruh dalam 
kemampuan menghasilkan 
Fee Based Income (FBI) 

2. Adzani 
(2013) 

Analisis 
perbedaan 
kinerja 
keuangan 
perbankan 
skala besar 
dengan 
perbankan 
skala kecil 
yang go public 
pada Bursa 
Efek Indonesia 
(BEI) periode 
2007-2011 

Mengetahui 
perbedaan kinerja 
keuangan bank 
skala besar dan 
bank skala kecil 
yang go publik 
dilihat dari faktor 
CAR, LDR, ROE  

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa bank 
skala besar lebih sehat 
daripada bank skala kecil 
karena salah satu dari bank 
skala besar memiliki 
presentasi CAR di bawah 
standart. Bank skala besar 
dan bank skala kecil yang 
operable fund sedangkan 
yang lainnya masih dibawah 
standart atau idle fund. 
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Penelitian – penlitian terdahulu di atas terdapat perbedaan baik dari periode 

penelitian, sampel yang digunakan maupun variabel independen yang digunakan. 

Periode penelitian yang diamati ada yang menggunakan periode selama 5 tahun. 

Sampel dalam penelitian – penlitian di atas menggunakan data bank umum di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan dalam penelitian kali ini, periode yang 

diteliti adalah selama 6 tahun yaitu dari tahun 2010 – 2015, serta sampel yang 

digunakan adalah bank umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

amatan tersebut. 

Paparan penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini 

tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adzani 

(2013) yaitu analisis perbedaan kinerja keuangan perbankan skala besar dan 

perbankan skala kecil yang go publik pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2007 – 2011.   

  

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Bank Umum 

Menurut Kasmir (2012) Bank secara sederhana dapat di artikan 

sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembala dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan 

adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana 
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kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau 

kedua-duanya hanya menghimpun dan menyalurkan dana. 

Pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 

tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Pengertian bank umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan 

adalah umum, dalam arti dapoat memberikan seluruh jasa perbankan yang 

ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh 

wilayah. 

Menurut Herman (2012) Ada 3 peranan bank umum, yaitu; 

1. Menyediakan berbagai jasa perbankan 

Bank umum ditinjau dari segi operasinya dapat diibaratkan 

sebagai took serba ada bbagi penyedia jasa, baik di bidang yang ada 

kegiatanya dengan keuangan maupun yang tidak berkaitan dengan 

keuangan, di samping melaksanakan tugas pokok sebagai perantara 

keuangan. Selain produk tabungan, deposito, kredit, dan giro, bank umum 

menjual pula jasa-jasa cek wisata (travelers check), pengiriman uang, 
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inkaso, kartu kredit, ATM (Autometic Teller Machine), jual beli valuta 

asing (money changer), jasa penyimpanan barang-barang berharga 

(custody service), jasa pialang, menerbitkan garansi bank, 

menyelenggarakan dana pension, dan sebagainya. 

2. Sebagai jantungnya perekonomian 

Bank-bank umum berperan sebagai jantungnya perekonomian 

Negara. Uang (ibarat darah perekonomian) mengalir ke dalam bank, 

kemudian oleh bank diedarkan kembali ke dalam sistem perekonomian 

untuk menjalankan proses perekonomian. Proses ini berlangsung terus-

menerus tanpa hentinya. Jadi, jelaslah sistem perbankan komersial suatu 

Negara penting sekali untuk berfungsinya perekonomian Negara tersebut. 

3. Melaksanakan kebijakan moneter 

Bank umum berperan pula sebagai wahana untuk mengefektifkan 

jalannya kebijaksanaan. Pemerintah di bidang moneter dan perekonomian 

melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dengan mematuhi giro 

wajib minimum. Jika jumlah uang berlebihan, inflasi akan terjadi. Hal ini 

akan mengganggu jalannya perekonomian. Sebaliknya, jika jumlah uang 

beredar terlalu kurang, akan menyebabkan perlambatan proses 

perekonomian. Karena itulah, bank sentral Indonesia bertugas 

mengendalikan jumlah uang yang beredar seoptimal mungkin, dengan 

tujuan nasional yaitu menciptakan harga yang stabil, pertumbuhan 

ekonomi yang sehat dengan kesempatan kerja yang memadai. Bank umum 
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bertindak sebagai sarana yang menjalankan kebijaksanaan bank sentral 

Indonesia tersebut.  

Menurut Abdullah Faisal (2003) Berdasarkan pasal 5 dan beberapa 

pasal lainnya dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992, bank umum 

merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Selain itu bank umum juga dikhususkan diri dalam melakukan kegiatan 

tertentu. Pengertian mengkhususkan diri dalam kegiatan tertentu adalah 

kegiatan yang meliputi penyaluran pembiayaan jangka panjang, pembiayaann 

untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi 

lemah / pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan 

pengembangan pembangunan perumahan. 

Selain melaksanakan usaha seperti tertera dalam pasal 6 Undang – 

Undang No. 7 Tahun 1991 yang dibahas terdahulu bank umum juga 

melaksanakan kegiatan : 

1.) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan 

yang di tetapkan oleh bank Indonesia. 

2.) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain 

di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan 

efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia. 
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3.) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. 

4.) Bertindak sebagai pendiri dan pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai 

dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dana pension yang 

berlaku. 

Dalam operasionalnya bank umum dilarang : 

1.) Melakukan penyertaan modal, kecuali kegiatan penyertaan modal pada 

bank antara perusahaan di bidang keuangan. 

2.) Melakukan usaha perasuransian. 

3.) Melakukan usaha lain diluar uusaha yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 

7 Undang – Undang No. 7 Tahun 1992.   

2. Go Publik 

Go publik adalah suatu perusahaan telah memutuskan untuk menjual 

sahamnya kepada publik dan siap untuk dinilai oleh publik secara terbuka. Go 

publik dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar. 

Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, memperbaiki 

struktur permodalan, dan investasi.   

Keuntungan yang dapat diperoleh pada saat perusahaan memutuskan 

go publik adalah : 

1.) Dapat memperoleh dana yang relative besar dan diterima sekaligus tanpa 

melalui termin – termin. 
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2.) Proses untuk melakukan go publik relative mudah sehingga biaya untuk 

go publik juga menjadi relative murah. 

3.) Perusahaan di tuntut untuk lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu 

perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih professional. 

4.) Memberikan kesempatan kepada kalangan masyarakat untuk turut serta 

memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan 

sosial.  

5.) Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Go publik dapat menjadi 

media promosi yang sangat efisien dan efektif. 

3. Laba 

Perusahaan pada umumnya menginginkan laba yang optimal, karena 

dengan adanya laba maka manajemen dapat memprediksi apakah perusahaan 

tersebut akan terus berjalan atau justru harus berhenti. Laba merupakan selisih 

lebih pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan tersebut, laba biasanya dinyatakan dalam satuan uang. 

Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat pada tingkat laba yang diperoleh 

perusahaan itu sendiri dan laba merupakan faktor penentu bagi kelangsungan 

hidup perusahaan itu sendiri. 

Laba adalah selisih lebih pendapatan atau beban sehubungan dengan 

kegiatan usaha (Soemarso, 2005:230). Laba merupakan favorable (asset yang 

diterima) yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha yang 

normal (Tuanakotta, 2002:176). Dari beberapa pengertian laba tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa laba merupakan suatu kelebihan pendapatan yang layak 

diterima oleh perusahaan, karena perusahaan yang bersangkutan telah 

melakukan pengorbanan untuk pihak lain. Faktor utama dalam menentukan 

besar kecilnya laba adalah pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba 

merupakan indikator dalam berhasil atau tidaknya manajemen dalam 

mengelola manajemen perusahaan. 

Laba merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha, oleh karena 

itu memperoleh laba adalah tujuan utama setiap badan usaha. Informasi 

mengenai laba perusahaan merupakan informasi yang sangat penting bagi 

pihak internalmaupun pihak eksternal perusahaan. Menurut Harahap 

(2002:146) laba mempunyai peran yang sangat penting antara lain : 

a. Laba digunakan sebagai perhitungan pajak. 

b. Laba digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran deviden kepada 

pemegang saham. 

c. Laba dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan investasi dan 

pengambilan keputusan. 

d. Laba dijadikan dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi 

perusahaan lainnya. 

e. Laba dijadikan dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi. 

4. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur 

kinerja suatu bank (Harahap, 2002). Kemampuan bank dalam memperoleh 
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laba (profitabilitas) tercermin pada laporan keuangan bank. Ukuran 

profitabilitas pada industri perbankan yang digunakan pada umumnya adalah 

Return On Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Return On Asset 

 (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning 

dalam operasinya, sedangkan Return On Equity (ROE) hanya mengukur 

return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut 

(Siamat, 2002). Return on Asset (ROA) menggambarkan profitabilitas dari 

segi aset yang dimiliki bank. Apabila Return On Asset  (ROA) meningkat, 

berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah 

profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 1998). 

Awal dari sebuah kegiatan ekonomi yaitu modal. Modal yang besar 

dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan, begitu pula dengan bank. 

Seluruh bank di Indonesia diharuskan untuk menyediakan modal minimum. 

Tujuan ditetapkannya penyediaan modal minimum ini adalah untuk menutupi 

kemungkinan timbulnya resiko-resiko kerugian dari aktiva yang mengandung 

resiko seperti kredit yang diberikan kepada masyarakat. Kurangnya modal 

yang dimiliki bank dapat berdampak pada profitabilitas bank. Hal ini 

dicerminkan pada CAR (Capital Adequacy Ratio) dalam menunjukkan 

bagaimana kemampuan suatu bank dalam memiliki modal yang cukup sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Bank merupakan organisasi bisnis berbasis keuntungan. Namun, di 

samping memperoleh pendapatan yang besar, bank juga memiliki biaya yang 
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selalu dikeluarkan secara rutin. Biaya ini digunakan untuk menjalankan dan 

memperlancar kegiatan operasional bank. Hal ini harus diperhatikan oleh 

bank karena biaya yang melebihi pendapatan akan menghasilkan suatu 

masalah. Bila dibiarkan, bank akan menjadi tidak produktif lagi dalam hal 

menghasilkan laba. Oleh karena itu, BOPO (Biaya Operasional dan 

Pendapatan Operasional) dapat digunakan dalam menggambarkan bagaimana 

tingkat efisiensi suatu bank dalam mengelola biaya terhadap pendapatannya. 

Kemampuan bank dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat 

tentunya harus diimbangi dengan banyaknya simpanan yang diperoleh bank. 

Bank tidak dapat dapat berjalan dan berkembang tanpa adanya penerimaan 

uang dalam bentuk simpanan. Namun, bank juga tidak dapat memaksimalkan 

labanya hanya dengan menerima simpanan dari masyarakat. Apabila pinjaman 

yang diberikan kepada masyarakat terlalu besar, maka bank akan bermasalah 

dengan jumlah simpanan uang yang ada di bank, bila sewaktu-waktu nasabah 

ingin mengambil uangnya. Sebaliknya apabila simpanan yang diperoleh dari 

nasabah terlalu besar, sementara bank kurang bisa menyalurkannya dalam 

bentuk pinjaman, maka bank tidak bisa memanfaatkan uang simpanan 

tersebut untuk menghasilkan laba. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan 

antara simpanan yang diterima dan pinjaman yang diberikan oleh bank. Hal 

ini tercermin pada LDR (Loan to Deposit Ratio) yang menggambarkan 

kemampuan suatu bank dalam mengendalikan simpanan dan pinjamannya. 

Jadi, ada beberapa rasio keuangan bank yang dapat mempengaruhi 
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profitabilitas perbankan yaitu CAR, BOPO, dan LDR. apabila profitabilitas 

suatu bank tinggi, maka dapat dikatakan bank tersebut sudah sangat baik 

dalam mengelola keuangannya dan tentunya para nasabah / masyarakat akan 

lebih mempercayakan dana simpanannya pada bank itu 

5. Aktiva Produktif / Earning Assets 

Menurut Rahardjo Budi (2001) secara umum aktiva produktif meliputi 

kas dan semua aktiva yang dalam jangka waktu singkat atau jangka pendek 

akan kembali lagi dalam bentuk kas. Jangka waktu biasanya tidak lebih dari 

satu tahun terhitung dari tanggal neraca. Pos-pos pada aktiva Produktif: 

1.) Kredit yang diberikan 

2.) Pinjaman pada bank lain 

3.) Investasi pada surat berharga 

4.) Penyertaan modal 

Menurut Abdullah Faisal (2003), Aktiva produktif dimaksudkan 

kelompok aktiva yang berpotensi menghasilkan atau mendatangkan 

pendapatan bagi bank. Sebagai intitusi yang memberikan pelayanan jasa 

keuangan, bank member fasilitas jasa keuangan kepada nasabah. Penyaluran 

dalam bentuk pinjaman dana (leonable funds) terbesar diberikan bank dalam 

bentuk kredit. 

Menurut Kasmir, interest margin on earning assets merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan manjemen dalam mengendalikan biaya – biaya. 

Rumus untuk mencari interest margin on earning assets sebagai berikut : 
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Interest margin on earning assets= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 –𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 

𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 𝑋 100% 

Menurut Riyanto (1997 : 18) bahwa penyaluran dana bank-bank di 

Indonesia bagian terbesar (67%) dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada 

debitur dan selebihnya berupa penanaman dalam bentuk lainnya. kondisi ini 

memang berbeda dengan perkembangan perbankan di Negara industri maju 

dimana bagian terbesar dana bank disalurkan dalam bentuk penanaman pada 

surat berharga dan selebihnya dalam bentuk kredit dan investasi lainnya. 

Kondisi ini dapat dipahami mengingat kondisi pasar uang dan pasar modal di 

Negara industri maju telah berkembang pesat sehingga lebih memberi 

kepastian dalam berinvestasi. 

Berdasarkan uraian di atas terdapat 4 pos aktiva yang memberi hasil 

(earning assets), yaitu : 

6. Kredit yang disalurkan / kredit yang diberikan 

Yang dimaksudkan ke dalam pos ini adalah semua realisasi kredit 

dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan oleh bank termasuk kantornya 

diluar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank, baik di dalam maupun di luar 

negeri. Kredit yang diberikan dalam rupiah dimasukkan ke dalam kolom 

rupiah dan kredit dalam valuta asing dimasukkan ke dalam kolom valas. 

Kredit yang diberikan merupakan salah satu aktiva produktif yang 

paling besar menyumbangkan pendapatan bagi bank adalag kredit yang 

diberikan. Pendapatan dari bunga kredit pada umumnya masih mendominasi 
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pendapatan bank selain fee based income. Meskipun pendapatan bunga kredit 

mempunyai peran besar dalam menyumbang pendapoatan bank, akan tetapi 

perlu diingat bahwa produk kredit tersebut mempunyai resiko yang tinggi. 

Untuk itu bank sangat hati-hati dalam melakukan ekspansi kredit. 

Kredit yang diberikan oleh bank merupakan penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 

Termasuk dalam kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka 

pembiayaan bersama dan kredit dalam proses penyelamatan. Pengunanaan 

dana bank sangat didominasi dalam bentuk penyaluran kredit. Secara umum 

portofolio kredit bank berkisar 70% dari total volume usaha bank. 

Pada dasarnya kredit yang diberikan oleh bank sangat bervariasi 

seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit ekspor, kredit perumahan, 

kredit sindikasi, dan kredit sebagainya. Namun pada umumnya 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Menurut bentuknya kredit dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1.) Kredit rekening koran 

Dalam kredit ini debitur diberi hak untuk menarik dana dalam 

rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan oleh 

pihak bank. Pelunasan pokok kredit (principle) dilaksanakan pada saat 
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jatuh tempo, dengan bunga kreditnya umumnya dihitung harian 

berdasarkan realisasi sebenarnya (baki debet), atau dengan nilai rata-

rata baki debet setiap bulannya. Bunga ini dibayar debitur setiap bulan. 

2.) Installment loan 

Dalam kredit ini cicilan pokok kredit beserta bunganya 

dilakukan secara teratur menurut suatu jadwal yang telah disepakati 

bersama antara bank dengan pihak debitur, dengan nilai konstan 

selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Dengan demikian pada 

saat jatuh tempo berarti cicilan pokok maupun bunganya telah 

diselesaikan oleh debitur. 

b. Jenis kredit menurut jangka waktunya 

1.) Kredit jangka pendek 

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu 

maksimum satu tahun, termasuk juga kredit untuk tanaman musiman 

yang berjangka aktu lebih dari satu tahun. 

2.) Kredit jangka menengah 

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu 

antara satu sampai dengan tiga tahun, kecuali untuk tanaman musiman 

tersebut diatas. 

3.) Kredit jangka panjang 

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih 

dari tiga tahun. 
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c. Kredit menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1.) Kredit modal kerja 

Kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja suatu usaha, 

misalnya untuk pembelian barang dagangan. 

2.) Kredit investasi 

Kredit investasi diberikan untuk membiayai investasi suatu 

usaha, misalnya pembangunan pabrik 

3.) Kredit konsumsi 

Kredit konsumsi yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan 

konsumsi, contoh kredit konsumsi adalah kredit untuk kepemilikan 

rumah, kredit untuk pembelian kendaraan (tidak untuk diperdagangkan 

lagi), kredit untuk biaya pendidikan, dan lain-lain. 

Sesuai dengan pengertian kredit yaitu penyediaan uang berdasrkan 

kesepakatan pinjam-meminjam, ini berarti perlu adanya perjanjian kredit. 

Penjanjian kredit akan mengikat bank dan debitur/nasabah. Kedua pihak harus 

memenuhi kewajiban sepanjang syarat-syarat dalam perjanjian dipenuhi. Bagi 

bank pengikatan diri dalam perjanjian tersebut berate telah memberikan 

komitmen kepada debitur/calon debitur untuk member kredit bila calon 

debitur melaksanakan haknya untuk merealisasi kredit. 

Pencatatan transaksi kredit akan dimulai pada saat perjanjian kredit 

ditandatangani. Pencatatan ini sifatnya masih off balance sheet, artinya belum 

mempengaruhi neraca, masih sementara, belum menjadi rekening efektif atau 
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masih bersifat administrative yang dalam laporan keuangan dikelompokkan 

dalam komitmen kewajiban. Dikatakan komitmen kewajiban karena 

komitmen ini akan menimbulkan kewajiban bagi bank di suatu saat bila 

nasabah/calon debitur melaksanakan haknya (menarik kreditnya). 

Di samping itu, bank juga mencatat biaya-biaya yang dibebankan 

kepada calon debitur/debitur berupa sejumlah uang imbalan atau jasa dalam 

transaksi (komisi), imbalan yang diperuntungkan bank atas jasa yang 

diberikan (provisi), bea materai, biaya administrasi, penggantian barang 

cetakan, biaya notaries dan sebagainya. Biaya-biaya ini diperhitungkan 

sebagai pengurang terhadap jumlah kredit yang diterima oleh debitur. 

Kredit likuidasi Bank Indonesia (BI) adalah kredit yang diberikan oleh 

BI kepada bank yang membutuhkan dana guna memenuhi penarikan-

penarikan yang dilkukan oleh nasabah. Pemberian kredit likuidasi ini 

berkaitan dengan fungsi BI sebagai banker’s bank. Kredit likuidasi dapat pula 

diberikan kepada bank guna pembiayaan suatu sector yang diprioritaskan 

pemerintah. 

7. Investasi pada surat berharga 

Surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank 

termasuk kantornya di luar negeri, seperti surat – surat berharga pasar uang 

dan surat berharga pasar modal dalam rupiah dan valuta asing. Dalam 

pengertian ini, termasuk wesel, saham, obligasi, promes yang diendors oleh 

bank lain atau bukti lainnya, termasuk sertifikat atau surat pengganti serta 
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bukti sementara dari surat-surat tersebut, bukti keuntungan dan surat – surat  

jaminan /opsi / hak – hak lainnya untuk memesan atau membeli saham dan 

obligasi yang dimiliki oleh bank untuk diperjualbelikan dan tidak dimasukkan 

sebagai penyertaan. Surat berharga dalam rupiah dimasukkan ke dalam kolom 

rupiah dan surat berharga dalam valuta asing dimasukkan ke dalam kolom 

valas. 

Investasi pada surat berharga pada pos aktiva lancar sewaktu-waktu 

dapat dijual kembali bila perusahaan membutuhkan kas. Bank selalu 

berhadapan dengan masalah pengelolaan likuiditas karena harus menjaga 

kepercayaan masyarakat. Pengelolaan likuiditas berhubungan dengan dana 

likuid yang harus dipertahankan dalam arti tidak kekurangan (likuid) maupun 

berlebihan (over likuid) yang pada gilirannya akan menimbulkan biaya bagi 

bank. Untuk menghindari adanya dana yang menganggur karena kelebihan 

dana, perusahaan dapat menempatkan pula pada investasi sementara (surat 

berharga) jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat diuangkan kembali bila 

dibutuhkan. Beberapa sifat investasi sementara adalah sebagai berikut: 

a. Pasarnya luas (marketable) sehingga sewaktu-waktu bank memerlukan 

dana tidak kesulitan untuk menjual kembali surat berharga tersebut. 

b. Harganya stabil, sehingga sewaktu-waktu dijual maka bank tidak 

mengalami kerugian behkan kalau dapat memperoleh laba. 

c. Tidak untuk menguasai perusahaan lain. 
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Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, 

sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain 

atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan 

dalam pasar uang dan pasar modal. Surat berharga dicatat sebesar harga 

perolehan.harga perolehan surat berharga terdiri dari jumlah harga beli 

ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh surat 

berharga tersebut, seperti komisi pialang/broker dan sebagainya. 

Pengalokasian dana dengan cara membeli surat-surat berharga (sekuritas) 

pada dasarnya dimaksudkan untuk tujuan cadangan sekunder disamping untuk 

mengoptimalkan keuntungan dengan memanfaatkan dana-dana yang ideal. 

Dana bank tersebut dapat digunakan untuk membeli sekuritas jangka pendek, 

biasanya intrumen pasar uang, antara lain: sekrtifikat BI, promes atau aksep 

(prommisory notes dan banker’s acceptance), wesel ekspor, serta surat-surat 

berharga lainnya. 

Penggolongan kualitas surat berharga berdasarkan Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. Surat berharga yang digolongkan lancar (pass) adalah: 

- Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan atau promes yang diterbitkan 

oleh bank dan belum jatuh waktu; 

- Wesel eskpor yang diaksep oleh bank (banker’s acceptance) dan 

belum jatuh waktu; 
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- Surat berharga komersial (CP) yang belum jatuh waktu dengan 

peringkat PA1, PA2, PA3 atau PA4 (investment grade) dari PT 

Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pesindo); 

- Obligasi yang dicatat dan diperdagangkan di pasar modal dan belum 

jatuh waktu. 

b. Surat berharga digolongkan macet (loss), apabila tidak memenuhi kriteria 

lancar (pass) sebagaimana dimaksud dalam huruf a.  

8. Penempatan / pinjaman pada bank lain 

Yang dimasukkan ke dalam kolom ini adalah semua tagihan bank 

pelapor kepada bank lain, baik bank dalam negeri maupun bank luar negeri, 

dalam rupiah dan valuta asing. Pos ini dirinci atas : 

a.) Giro  

Giro dalam rupiah dan valuta asing milik bank termasuk kantornya 

di luar negeri pada bank lain baik di dalam maupun luar negeri (tidak 

termasuk bank Indonesia). Giro rupiah dimasukkan ke dalam kolom 

rupiah dan giro valuta asing pada kolom valas. Jumlah tersebut tidak boleh 

dikurangi dengan kredit yang diberikan bank lain kepada bank yang 

bersangkutan dan tidak boleh ditambah dengan fasilitas kredit yang sudah 

disetujui bank lain yang belum digunakan. 

b.) Call money 

Dana dalam rupiah dan valuta asing yang dipinjamkan oleh bank, 

termasuk kantornya diluar negeri kepada bank lain di dalam maupun luar 



26 
 

 
 

negeri. Call money dalam rupiah dimasukkan ke dalam kolom rupiah dan 

call money dalam valuta asing dimasukkan ke dalam kolom valas. 

c.) Deposito berjangka 

Penanaman dana rupiah dan valuta asing bank termasuk kantornya 

di luar negeri pada bank lain atau lembaga keuangan lain dalam bentuk 

deposito berjangka, sertifikat deposito, deposito on call dan simpanan lain 

yang sejenis, yang dapat ditarik dengan syarat tertentu. Deposito 

berjangka rupiah dimasukkan dalam kolom rupiah dan deposito berjangka 

valuta asingg dimasukkan ke dalam kolom valas. 

d.) Kredit yang disalurkan 

Kredit berdasarkan akad dalam rupiah dan valuta asing yang 

diberikan oleh bank termasuk kantornya di luar negeri, yang diberikan 

kepada bank lain, baik di dalam maupun luar negeri. Kredit yang 

diberikan dalam rupiah dimasukkan ke dalam kolom rupiah dan kredit 

yang diberikan dalam valuta asing dimasukkan ke dalam kolom valas. 

Penempatan atau pinjaman dana bank selain kas atau giro BI juga pada 

bank lain yang sekiranya akan mendatangkan pendapatan bagi bank sendiri 

dan dalam jangka waktu pendek. Penempatan pada bank lain atau sering 

dicatat dengan rekening bank-bank lain dalam bentuk giro, deposito, call 

money, dan sebagainya. Transaksi yang berkaitan dengan penempatan ini pada 

umumnya akan melibatkan rekening giro BI, sedangkan setiap penempatan 

yang dilakukan dalam bank lain akan dicatat sebsar harga perolehan atau 
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senilai seluruh jumlah uang yang dikeluarkan untuk melakukan penempatan 

ini.  

Penempatan pada bank lain ini dilakukan untuk memperoleh 

pendapatan bunga. Walaupun bunga yang diperoelh relatif lebih kecil 

dibanding dengan penempatan pada aktiva lain, namun penempatan ini sangat 

bermanfaat untuk menghindari idle cash atau untuk pengaman bagi likuiditas 

apabila cadangan primer tidak mencukupinya. Adapun pendapatan 

penempatan giro di bank lain berupa jasa giro yang bervariasi pada setiap 

bank. Begitu juga untuk penempatan deposito berjangka, bank akan 

memperoleh bunga kalau mengendap minimal setelah satu bulan. Sedangkan 

untuk penempatan dalam bentuk sertifikat, bank akan menerima pendapatan 

bunga diterima di muka. Tingkat bunga untuk masing-masing jenis 

penempatan ini sangat tergantung dari kesepakatan antar bank yang 

melakukan transaksi. 

Call money  adalah pinjaman antar bank yang sifat jangka pendek dan 

bunganya ditentukan berdasarkan kesepakatan antar bank yang bersangkutan. 

Untuk pendapatan bunga diterima dimuka dari penempatan sertifikat deposito 

setiap periode tertentu harus diamortisasi uuntuk mengakui pendapatan yang 

benar-benar diperoleh pada setiap akhir periode bunga untuk sertifikat 

deposito. 
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9. Penyertaan modal. 

Penyertaan modal bank termasuk kantor di luar negeri pada bank, 

lembaga keuangan atau perusahaan lain, baik dalam rupiah maupu valuta 

asing. Dalam praktikknya modal terdiri dari dua macam yaitu modal inti dan 

modal pelengkap. Modal inti merupakan modal sendiri yang tertera dalam 

posisi ekuitas, sedangkan modal pelengkap merupakan modal pinjaman dan 

cadangan revaluasi aktiva secara cadangan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif. Rincian masing-masing komponen modal bank-bank di atas adalah 

sebagai berikut : 

a.) Modal inti terdiri dari : 

1.) Modal disetor 

Merupakan modal yang telah disetor oleh pemilik bank, sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

2.) Agio saham 

Merupakan kelebihan harga saham atas nilai nominal saham 

yang bersangkutan. 

3.) Modal sumbangan 

Merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan 

saham, termasuk modal dari donasi dari luar bank. 

4.) Cadangan umum 

Merupakan cadangan yang diperoleh dari penyisihan laba yang 

ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak. 
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5.) Cadangan tujuan 

Merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah 

disisihkan untuk tujuan tertentu. 

6.) Laba ditahan 

Merupakan saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan 

telah diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan. 

7.) Laba tahun lalu 

Merupakan seluruh laba bersih tahun lalu setelah 

diperhitungkan pajak. 

8.) Rugi tahun lalu 

Merupakan kerugian yang telah diderita pada tahun lalu. 

9.) Laba tahun berjalan 

Merupakan laba yang telah diperoleh dalam tahun buku 

berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. 

10.)Rugi tahun berjalan 

Merupakan rugi yang telah diderita dalam tahun buku yang 

sedang berjalan.  

1. Modal pelengkap terdiri dari : 

a.) Cadangan revaluasi aktiva tetap 

Merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian 

kembali dari aktiva tetap yang dimiliki bank. 

b.) Penyisihan penghapusan aktiva produktif 
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Merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara 

membebankan laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk 

menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak 

diterima seluruh atau sebagai aktiva produktif (maksimum 1,25% 

dari ATMR). 

c.) Modal pinjaman 

Merupakan pinjaman yang didukung oleh warkat-warkat 

yang memiliki sifat seperti modal. (maksimum 50% dari jumlah 

modal inti). 

d.) Pinjaman subordinasi 

Merupakan 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. 

Menurut Herman (2012) kegunaan modal bankmempunyai beberapa 

fungsi yaitu fungsi pelindung, fungsi kepercayaan, fungsi operasi, fungsi 

pengaturan dan representasi kepemilikan. 

1. Melindungi deposan 

Orang seringkali menyatakan bahwa fungsi primer dari modal bank 

adalah untuk melindungi deposan terhadap kerugian. Walaupun 

pernyataan ini mengandung kebenaran, tetapi tidak lengkap dan tidak 

cukup mengungkapkan sifat sebenarnya dari fungsi protektif modal bank. 
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Untuk setiap macam resiko ada kebijakan untuk perlindungannya, 

misalnya sebagian besar kerugian bank dapat ditutup dengan penghasilan 

sekarang (current earning) dan bukan dengan modal bank. Kebnayakan 

aktiva bank yang tampak lemah, nyatanya dapat mengatasi kerugian yang 

relatif kecil, asal saja memperoleh cukup waktu dan ditangani oleh 

manajemen yang kompoten dan penghasilan yang layak, serta keadaan 

konjungtur yang baik. Jika modal bank dikatakan sebagai proteksi 

terhadap kerugian, maka proteksi itu adalah proteksi terkahir. Dana modal 

merupakan proteksi terhadap deposan apabila bank dilikuidasi atau 

dibekukan. 

2. Memupuk kepercayaan deposan 

Jika sebuah bank berpenghasilan rendah dan pengawasan internnya 

longgar serta banyak aktiva yang riskan dan spekulatif, maka biasanya 

pengawas bank telah mengamati dan bertindak sebelum dana modal rusak 

berat. Jadi, penting sekali memandang fungsi modal bank, bukan sebagai 

bantalan kelebihan aktiva untuk menutup kerugian bank agar tetap solver, 

melainkan sebagai suatu faktor terpenting untuk mempertahankan 

kepercayaan public akan bank itu. Dengan perkataan lain, fungsi esensial 

modal bank adalah menjaga agar bank tetap buka dan beroperasi sehingga 

waktu dan penghasilan bank dapat menutup kerugian-kerugian dan 

mendorong kepercayaan deposan dan pengawas bank yang cukup 



32 
 

 
 

terhadap bank itu. Dengan demikian, bank tidak menghadapi likuiditas 

yang mahal itu. 

Modal hanyalah salah satu faktor yang menentukan kekuatan bank 

dan sistem perbankan. Faktor seperti mutu manajemen dan asset, 

pendapatan dan likuiditas sama pentingnya dengan modal. Faktor terakhir 

yang tidak boleh dilupakan adalah pengaruh kekuatan ekonomi. 

3. Fungsi operasi 

Fungsi operasional meliputi antara lain penyediaan dana untuk 

pembelian tanah, gedung dan mesin-mesin, serta perlengkapan dan 

persediaan peyangga untuk menyerap kerugian operasi yang kadang-

kadang terjadi. 

Fungsi operasional modal bank dianggap sekunder, dibandingkan 

dengan perusahaan bukan bank. Hal itu disebabkan dana yang 

dioperasikan bank adalah dana dari deposan. Sebagaimana halnya pada 

setiap perusahaan, sebagian modal bank itu diperlukan untuk pengadaan 

alat-alat kerja. 

4. Fungsi representasi kepemilikan 

Sebuah fungsi penting lain dari modal adalah representasi 

pemilikan pribadi dalam bank-bank komersil. Adanya saham modal inilah 

yang membedakan bank komersil dari bank tabungan bersama dan 

asosiasi kredit yang bersaing dengan bank komersil untuk tabungan-

tabungan. Perbankan structural ini menimbulkan sejumlah masalah 
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perpajakan dan kebutuhan cadangan yang banyak dibicarakan akhir-akhir 

ini. 

5. Fungsi pengatur tidak langsung 

Pengaturan yang berkaitan dengan modal bank adalah persyaratan 

minimum yang diperlukan untuk memperoleh ijin pendirian bank baru dan 

membuat cabang, membatasi pinjaman bank, investasi dan 

pengambilalihan. Pengaturan modal bank juga mempunyai pengaruh 

terhadap perusahaan induksnya jika akan melakukan pengambilalihan. 

10. Hubungan Kredit Yang Diberikan Terhadap ROA 

Menurut Rusydi (2008), tingkat penyaluran kredit terhadap Return On 

Asset (ROA) menunjukkan adanya korelasi positif yang sangat signifikan, 

artinya bila ada upaya meningkatkan penyaluran kredit maka akan 

meningkatkan ROA secara signifikan, sebaliknya bila ada upaya mengurangi 

penyaluran kredit maka akan terjadi penurunan ROA secara sangat signifikan. 

Menurut Kurniawati (2013), hubungan antara penyaluran kredit 

dengan profitabilitas termasuk dalam kategori rendah dengan arah yang positif 

berarti semakin banyak jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah maka 

akan meningkat pula profitabilitas (ROA) yang diperoleh pihak bank. 

Penyaluran kredit yang diberikan memberikan pengaruh terhadap 

profitabilitas pada sector perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. 

Menurut Kasmir (2002), besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan 

menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, 
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sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan 

bank tersebut rugi. 

Kredit merupakan kegiatan utama bank dan merupakan asset terbesar 

yang dimiliki bank, oleh karena itu pemberian kredit merupakan sarana 

potensial untuk mencapai tujuan utama bank yaitu memperoleh laba. Hal ini 

disebabkan  

11. Hubungan Investasi pada Surat Berharga Terhadap ROA 

Menurut Mudjiyono (2012), di bidang perekonomian, kata investasi 

sudah lazim dipergunakan dan sering diartikan sebagai penanaman uang 

dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam 

kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata investasi diartikan lebih jelas, 

yaitu penanaman uang atau modal di suatu proyek atau perusahaan dengan 

tujuan untuk mencari untung dimasa yang akan datang. Investasi yang dapat 

segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang 

dengan tujuan memberdayakan kas supaya mendapatkan keuntungan dari 

penjualan surat berharga dikemudian hari jika harga surat berharga yang 

dimiliki kursnya lebih tinggi daripada kurs beli atau untuk mendapatkan 

capital gain dan juga agar tidak terjadi kas menganggur (idle cash).  

12. Hubungan Pinjaman Pada Bank Lain Terhadap ROA 

Penempatan pada bank lain ini dilakukan untuk memperoleh 

pendapatan bunga. Walaupun bunga yang diperoelh relatif lebih kecil 

dibanding dengan penempatan pada aktiva lain, namun penempatan ini sangat 
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bermanfaat untuk menghindari idle cash atau untuk pengaman bagi likuiditas 

apabila cadangan primer tidak mencukupinya. Adapun pendapatan 

penempatan giro di bank lain berupa jasa giro yang bervariasi pada setiap 

bank. Begitu juga untuk penempatan deposito berjangka, bank akan 

memperoleh bunga kalau mengendap minimal setelah satu bulan. Sedangkan 

untuk penempatan dalam bentuk sertifikat, bank akan menerima pendapatan 

bunga diterima di muka. Tingkat bunga untuk masing-masing jenis 

penempatan ini sangat tergantung dari kesepakatan antar bank yang 

melakukan transaksi. 

Call money  adalah pinjaman antar bank yang sifat jangka pendek dan 

bunganya ditentukan berdasarkan kesepakatan antar bank yang bersangkutan. 

Untuk pendapatan bunga diterima dimuka dari penempatan sertifikat deposito 

setiap periode tertentu harus diamortisasi uuntuk mengakui pendapatan yang 

benar-benar diperoleh pada setiap akhir periode bunga untuk sertifikat 

deposito. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Bagan 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran 

yang dikembangkan maka hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

𝐻1= terdapat pengaruh positif pada kredit yang diberikan terhadap ROA. 

𝐻2= terdapat pengaruh positif pada investasi pada surat berharga terhadap 

ROA. 

𝐻3= terdapat pengaruh positif pada penempatan/pinjaman pada bank lain 

terhadap ROA. 

Return 
On Asset 
(ROA) Y

Kredit yang diberikan 
(X1)

Investasi pada surat 
berharga (X2)

Pinjaman/penempatan 
pada bank lain (X3)




