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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Menurut Naveed Ahmed, et al (2011) berdasarkan pembahasan atas 

pengujian hipotesis mengenai Risk Management Practices and Islamic Banks : 

An Empirical Investigation from Pakistan dapat disimpulkan bahwa ukuran 

bank (size of the bank) mempunyai hubungan yang positif, dan signifikan 

dengan risiko likuiditas. Hubungan antara Debt Equity Ratio (DER) dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah signifikan, dan berhubungan negative 

dengan risiko likuiditas. Asset Utilization Ratio terbukti mempunyai hubungan 

yang positif, dan signifikan terhadap risiko likuiditas.Sedang kan hubungan 

dari rasio NPLs dengan risiko likuiditas adalah negatif, dan tidak signifikan. 

Dari hasil regresi, penelitian ini menerima hipotesis bahwa terdapat hubungan 

antara Size of The Banks, Capital Adequacy Ratio (CAR), Debt Equity Ratio 

(DER), dan Manajemen Aset dengan risiko likuiditas. Dan tidak terjadi 

hubungan antara rasio NPL terhadap risiko likuiditas.. 

Menurut Vido Niangga (2012) berdasarkan hasil pembahasan atas 

pengujian hipotesis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi risiko 

Likuiditas Bank di Indonesia dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif, dan signifikan antara Size of the Firm, Networking capital, dan 

Return on Assets (ROA) dengan risiko likuiditas. Dan tidak terdapat hubungan 
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yang signifikan antara Return on Equity (ROE), dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) terhadap risiko likuiditas. 

 

B. Landasan Teori 

1. Manajemen resiko dalam perbankan 

a. Pengertian risiko 

Risiko bisa dikategorikan sebagai bahaya dan peluang. (Idroes, 2011:4)  

1) Risiko sebagai bahaya : risiko adalah ancaman atau kemungkinan 

suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang 

berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.  

2) Risiko sebagai peluang : risiko adalah sisi yang berlawanan dari 

peluang untuk mencapai tujuan.  

3) Kata kunci dari penjelasan diatas adalah tujuan dan dampak atau 

sisi yang berlawanan. Dalam definisi lain disebutkan bahwa risiko 

adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (Event) 

tertentu. (PBI No 13/23/PBI/2011, Bank Indonesia:3)  

b. Jenis – jenis risiko pada perbankan  

  Pada dasarnya jenis-jenis risiko yang dihadapi dalam dunia 

perbankan dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu risiko finansial 

dan risiko nonfinansial. Risiko finasnsial terkait dengan kerugian 

langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat event yang terjadi. 

Pada sisi lain, risiko nonfinansial terkait kepada kerugian yang tidak 

dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah uang yang hilang. Namun pada 
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gilirannya risiko nonfinansial berpotensi untuk menimbulkan kerugian 

finansial. (Idroes, 2011:22) 

   Dalam Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 tentang penerapan 

manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, 

jenis – jenis risiko dalam perbankan syariah dikelompokkan sebagai 

berikut : 

1) Risiko kredit  

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain 

dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian 

yang disepakati.  

2) Risiko pasar  

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa 

perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau 

disewakan.  

3) Risiko likuiditas  

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus  

kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, 

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. 

4) Risiko operasional  

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh 

proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, 



 

 

10 

 

kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian – 

kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.  

5) Risiko hukum  

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau 

kelemahan aspek yuridis.  

6) Risiko stratejik  

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam 

pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta 

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.  

7) Risiko reputasi  

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif 

terhadap bank.  

8) Risiko kepatuhan  

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau 

tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

yang berlaku, serta prinsip syariah.   

9) Risiko imbal hasil  

Risiko imbal hasil (Rate of Return Risk) adalah risiko akibat 

perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada 

nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima 

bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku 

nasabah dana pihak ketiga bank.  
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10) Risiko investasi  

Risiko investasi (Equity Investment Risk) adalah risiko akibat bank ikut 

menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan 

bagi hasil berbasis profit and loss sharing.  

2. Pengertian Manajemen Risiko  

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode dan sistematik 

dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, 

serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada 

setiap aktivitas atau proses. (Idroes, 2011:5). Menurut Peraturan Bank 

Indonesia No 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko pada 

bank umum syariah dan unit usaha syariah, manajemen risiko 

didefinisikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 

mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. 

(Peraturan BI, 2011:3).  

a. Resiko Likuiditas, Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain 

disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh 

waktu. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut.  

b. Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak 

mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena 

kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di 

pasar (market disruption)  
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a. Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Bank 

tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari 

sumber dana lain. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas 

fungsional pembiayaan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, 

kegiatan dan pendanaan utang. Pengelolaan likuiditas ini sangat 

penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya 

internal Bank tersebut namun sistem perbankan secara keseluruhan 

(Rivai dan Arifin, 2010: 984).  

 Risiko likuiditas yang berkaitan dengan sumber dana bank terutama 

adalah adanya kemungkinan deposan atau debitur menarik dananya dari 

bank. Risiko penarikan dana tersebut berbeda antara masing – masing jenis 

sumber dana (Siamat, 2001:113). Risiko likuiditas merupakan risiko 

terbesar karena likuiditas merupakan ’darah’ bagi bank. Meskipun suatu 

bank masih dapat membayar seluruh hutangnya (solvabel), tetapi 

ketidakmampuan menyediakan dana jangka pendek, dapat menyebabkan 

kegagalan bank, karena penyimpan akan melakukan rush kepada bank itu 

(Sukarman, 2007:57) . 

Menurut Khan, et al (2001:155) risiko likuiditas adalah variasi 

pendapatan bersih dalam sebuah bank karena ketidakmampuan bank untuk 

meningkatkan modal dengan biaya yang wajar, baik dengan pendapatan 

dari menjual asetnya di tempat (kesulitan likuiditas aset) atau dengan 

pinjaman dengan menerbitkan Instrumen keuangan baru (masalah 

likuiditas pendanaan). Semua risiko lainnya akan berujung pada likuiditas 
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bank sebelum membawa masalah ke bank. Secara operasional, bank gagal 

ketika arus kas dari pembayaran kredit, penjualan aset di tempat dan 

mobilisasi dana tambahannya gagal, penarikan deposito, biaya operasi, dan 

pertemuan  utang kewajiban.  

Menurut laporan tahunan Bank BCA tahun 2011, risiko likuiditas 

merupakan risiko yang mungkin dihadapi bank karena tidak dapat 

memenuhi kewajibannya kepada deposan, investor, dan kreditur, yang 

disebabkan oleh keterbatasan pendanaan atau ketidakmampuan bank untuk 

melikuidasi aset pada harga wajar. Untuk mengelola likuiditas, selain 

menjaga primary reserves, juga menjaga secondary reserves, dan membuat 

proyeksi arus kas yang terinci dalam mata uang USD dan Rupiah. 

Sedangkan menurut surat edaran Bank Indonesia No. 

13/23/PBI/2011, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan 

Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber 

pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat 

diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.  

Manajemen risiko likuiditas di bank didefinisikan sebagai risiko 

ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah 

penyimpan dana atau kenaikan dana dalam aset saat jatuh tempo tanpa 

menimbulkan biaya yang tidak dapat diterima atau kerugian (Ismail, 

2010:230). Risiko ini terjadi ketika deposan kolektif memutuskan untuk 

menarik dana lebih dari bank (Hubbard, 2002:323), atau ketika peminjam 
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gagal memenuhi kewajiban keuangan mereka ke bank. Dengan kata lain, 

risiko likuiditas terjadi dalam dua kasus.  

Risiko likuiditas ini 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 timbul disini adalah bank – bank tidak 

dapat mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang akan 

dibutuhkan atau akan ditarik oleh nasabah. Oleh karena itu memperkirakan 

kebutuhan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks. Bank 

harus memperkirakan kebutuhan likuiditas dan mencari cara bagaimana 

memenuhi semua kebutuhan dana pada saat diperlukan. Kebutuhan 

likuiditas bank bersumber dari dua kebutuhan. Pertama, kebutuhan 

penarikan dana oleh penabung dan kebutuhan likuiditas wajib dan kedua, 

untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan permintaan kredit dari nasabah 

terutama kredit yang telah disetujui (Siamat, 2001:92).  

Dalam penelitian ini risiko likuiditas diukur menggunakan rasio 

permodalan bank. Yaitu modal dibagi total aset. Modal dalam perbankan 

terdiri dari modal inti dan modal pelengkap (Siamat, 2001:105). Dimana di 

dalam modal pelengkap masih terdapat risiko tersendiri seperti misalnya 

modal pinjaman yang memiliki jatuh tempo. Sehingga peningkatan modal 

juga akan meningkatkan risiko.  
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3. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR merupakan rasio antara modalsendiri terhadap Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR). CAR merupakan rasio permodalan yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha dan menampungrisiko kerugian dana yang diakibatkan 

oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan Asset 

Bank masih dapat ditutup oleh Equity bank yang tersedia, semakin tinggi 

CAR semakin baik kondisi sebuah bank (Nusantara, 2009:14). 

  MenurutMakiyan (2010), kecukupan modal diukur berdasarkan 

volume aset berisiko. Pada prinsipnya, sebagian besar aset bank syariah 

harus terbuat dari mode Profit and Loss Sharing (PLS), yang sebagian 

besar tidak terkolerasi. Aset ini mempunyai risiko lebih daripada yang 

terbuat dari nonPLS mode yang pada prinsipnya dijamin. Dengan 

demikian, rasio aset berisiko terhadap total aktiva biasanya harus lebih 

tinggi dalam kerangka Islam daripada di bank konvensional. Norma 

kecukupan modal dalam kerangka Islam karena itu harus lebih ditekankan. 

Perlu dicatat bahwa dalam prakteknya, PLS mode adalah sebagian kecil 

dari total aset bank Islam. Data Agregat menunjukkan bahwa Mudarabah 

dan Musharakah aset mencapai sekitar 25 persen dari operasi bank Islam 

di sisi aset. Mayoritas dari sisi aset bank syariah terdiri dari non-PLS 

mode, terutama mark-up transaksi. Dengan demikian, cukup beralasan 

untuk menyimpulkan bahwa penilaian kecukupan modal untuk bank-bank 

Islam harus didasarkan tidak hanya pada evaluasi menyeluruh dari tingkat 
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risiko masing-masing portofolio bank, tetapi juga penilaian terhadap 

campuran PLS dan non-PLS aset . 

CAR merupakan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang 

harus dimiliki oleh bank. CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengacu 

pada ketentuan standar internasional yang dikeluarkan oleh Banking for 

International Settlement (BIS) (Riyadi, 2006:161).  

4. Financing to Deposit Ratio 

Financing to deposit ratio (FDR) atau loan to deposit ratio adalah 

pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterimaoleh bank. FDR 

digunakan untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank umum (Kamus 

Bank Indonesia). Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana 

pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Menggambarkan 

kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Rasio yang tinggi menggambarkan kurang baiknya posisi 

likuiditas suatu bank (Siamat, 2001:160).   

 

C. Keterkaitan Antar Variabel 

1. Pengaruh CAR terhadap Risiko Likuiditas  

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kecukupan modal untuk menunjang kepemilikan aset bank yang 

mengandung atau yang menghasilkan risiko. CAR merupakan rasio untuk 

membuktikan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk investasi 
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bisnis dan mengakomodir risiko operasional yang dihadapi bank. Semakin 

besar rasio CAR ini, maka artinya bank memiliki modal yang cukup yang 

bisa digunakan sebagai dana likuid (Kurnia, 2012:44). Namun dalam 

permodalan Bank terdiri dari dua sumber, yaitu modal inti dan modal 

pelengkap, dimana modal pelengkap merupakan modal yang berisiko 

(misalnya modal pinjaman yang memiliki waktu jatuh tempo). Sehingga 

peningkatan modal disatu sisi akan meningkatkan risiko pada bank itu 

sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhtar 

(2011) yang menemukan CAR berpengaruh positif terhadap risiko 

likuiditas.  

2. Pengaruh FDR terhadap Risiko Likuiditas  

 Rivai dan Arifin (2010) menjelaskan, bahwa semakin tinggi FDR 

suatu bank, berarti bank semakin tidak likuid, sehingga semakin tinggi 

pula risiko bank tidak dapat memenuhi kewajiban tepat pada waktunya 

atau hanya dapat memenuhi kewajiban melalui pinjaman darurat atau 

dengan kata lain semakin tinggi pula risiko likuiditasnya.  

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan 

adalah diduga ada pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to 

Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap risiko likuiditas pada Bank Syariah 

Di Indonesia. 


