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  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Minarohmah, dkk (2014) dalam penelitiannya tentang Analisis Tingkat 

Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good 

Corporate Governence, Earning, Capital) Studi kasus pada PT. Bank Centra Asia, 

Tbk pada periode 2010-2011. Pada penelitian ini menemukan bahwa risiko  kredit  

yang  paling rendah yaitu 1,26%  jika dibandingkan dengan tahun  2010  dan  2012  

risiko  kredit  BCA sebesar 1,33% dan 1,39%, Loan  to  Deposit Ratio  (LDR)  pada  

tahun  2010  sampai  2012 mendapat  predikat  sangat  baik.  Rasio  LDR yang  

lebih  dari  50%  dan  kurang  dari  75% memiliki nilai predikat sangat baik atau 

sangat sehat, Cash  Ratio  (CR) menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2011  BCA 

mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya yaitu sebesar 2,02% . 

Pada tahun 2012 Cash  Ratio  BCA  mengalami  penurunan sebesar 0,48% 

pada tahun 2012. Kemudian dari sisi GCG Bank  Indonesia  menunjukkan bahwa  

BCA  memiliki  tingkat  GCG  yang  sangat bagus.  Return  on  Asset  (ROA) 

menunjukkan  adanya  kenaikan  tingkat  ROA  dari 3,50%  pada  tahun  2010  

menjadi  3,86%  pada tahun  2011 dan tahun 2012 3,56%. Hasil  penilaian  rasio  

CAR  pada  BCA sangatlah  memuaskan  berdasarkan  standar minimum  Peraturan  

Bank  Indonesia  yaitu  di  atas 8%.  Apabila  rasio  CAR  >  12%,  maka  bank 

tersebut  berada  di  posisi  sangat  baik. Pembeda penelitian Minarohmah, dkk 

(2014) dengan penelitian kali ini adalah objek penelitian, karena pada penelitian ini 
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adalah membandingkan antara bank syariah swasat dengan bank syraiah milik 

BUMN, dimana objeknya adalah sebanyak 6 bank. 

Permana (2012) dalam penelitiannya tentang Analisis Tingkat Kesehatan 

Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC, menemukan bahwa 

metode CAMELS memberikan gambaran tingkat kesehatan bank yang efektif akan 

tetapi antar faktor memberikan penilaian yang sifatnya bisa berbeda, sedangkan 

metode RGEC lebih menekankan akan pentingnya kualitas manajemen. Pembeda 

penelitian Permana (2012) dengan penelitian penulis adalah alat ukurnya. Pada 

penelitian penulis alat ukurnya hanya menggunakan RGEC sebagai alat ukur untuk 

membandingkan kinerja bank. Sedangnkan peda penelitian Permana (2012) adalah 

membandingkan alat ukurnya yaitu CAMLES dan RGEC. 

Jayanti (2015) dalam penelitianya tentang Analisis Kinerja Keuangan 

Dengan Pendekatan Metode RGEC  pada Bank BUMN periode 2012-2013. 

Menemukan bahwa pengukuran dengan metode RGEC pada BNI, BRI, BTN dan 

Bank Mandiri memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan 

pada ke empat bank BUMN tersebut baik yang dapat dilihat dari hasil perhitungan 

sebagai berikut. NPL setiap bank dibawah 5%, rasio LDR setiap Bank 85%< Rasio 

≤ 100% atau Rasio ≤ 50%, nilai kompisit GCG karena <3,5%, ROA setiap bank 

memiliki nilai >1,25%, NIM setiap Bank >2%, CAR setiap bank memiliki nilai 

>9%.  Dari hasil diatas bisa dikatakan bahwa kiner bank milik BUMN adalah baik 

atau sehat. 

Fokus pada penelitian ini adalah menilai kinerja bank konvensional milik 

BUMN saja dengan menggunakan RGEC. Inilah yang membedakan penelitian 
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penulis dengan penelitian Jayanti (2015) dimana penulis membandingkan kinerja 

bank syariah swasta dengan bank syariah milik BUMN. 

 
B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Bank Syariah 

Menurut UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa 

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank 

Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank 

Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.  

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari 

kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, 

atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai 

kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kantor 

Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor 

pusat bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan 

lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya. Prinsip Syariah adalah prinsip 
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hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

 
2. Kinerja Keuangan  

Kinerja (performance) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi 

dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu.  Kinerja bank 

secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam 

operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan 

bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan 

kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat 

dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-

langkah perbaikan. 

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi 

laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu 

seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja 

di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti 

pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. 

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.  Selain itu tujuan pokok 

penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran 

organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, 
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agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan.  Standar perilaku dapat 

berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam 

anggaran. 

 
3. Metode (RGEC) Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, 

Capital  

Keragaman produk Bank Syariah dari waktu ke waktu dapat menyebabkan 

risiko yang kompleks bagi bank tersebut. untuk itu, Bank Indonesia melakukan 

revisi penilaian tingkat kesehatan bank umum yang awalnya menggunakan metode 

CAMELS (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity dan sensitivity of risk) 

menjadi metode penilaian tingkat kesehatan yang berbasis risiko, proporsionalitas 

dan meterialitas dengan metode risk Based Bank Rating sesuai dengan Peraturan 

Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 agar bank mampu mengendalikan risiko sejak 

dini.  

Komponen tersebut meliput komponen yang terkait dengan aspek Profil 

risiko (risk profile) terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi, 

Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (Earning), dan Modal (Capital). 

Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank 

Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan 

Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, yang mewajibkan Bank Umum untuk 

melakukan penilaian sendiri (self assessment). Berikut penjelasannya mengenai 

komponen RGEC:  
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a. Risk Profile (Profil Resiko) 

Penilaian  faktor  Profil  Risiko  merupakan  penilaian  terhadap 

Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam  aktivitas 

operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas  8 (delapan) jenis 

Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko  Operasional,  Risiko  

Likuiditas,  Risiko  Hukum,  Risiko  Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko 

Reputasi. Dalam  menilai  Profil  Risiko. Bank  wajib  pula  memperhatikan 

cakupan  penerapan  Manajemen  Risiko  sebagaimana  diatur  dalam  

ketentuan  Bank  Indonesia  mengenai  Penerapan  Manajemen Risiko bagi 

Bank Umum. Berikut beberapa pengukuran dalam mengkur Risk Profile: 

 

1) Risiko Kredit (credit risk) 

Resiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan 

pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut 

pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, sedangkan untuk 

balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga 

(interest loan atau deposit) dalam persentase yang sudah ditentukan 

sebelumnya.  

Oleh sebab itu, risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding 

bank konvensional. Alat ukur untuk mengetahui resiko kredit adalah Non 

Performing Financing (NPF) merupakan presentase jumlah kredit 

bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap 

total kredit yang disalurkan bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan 

semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit 
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bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin besar Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan 

kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. (Surat Edaran 

BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011). 

 

��� =
������ ���������ℎ

����� ������
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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. 

Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP, indikator yang 

digunakan untuk mengukur Risiko Pasar yaitu Posisi Devisa Neto (PDN). 

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin berisiko suatu bank karena 

tidak bisa menjaga pengelolaan manajemen valuta asing dengan memonitor 

perdagangan valuta asing dalam posisi yang terkendali. Dengan kondisi 

yang sedemikian rupa tentunya prediksi kondisi bermasalah bank juga akan 

meningkat pula. (Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 

2011). 

  
3) Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas antara lain disebabkan bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber 

utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. rasio FDR (Financing to 

Deposits Ratio) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara 
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membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak 

ketiga (DPK). Rasio FDR menunjukkan tingginya kredit yang disalurkan 

dari total DPK yang dihimpun.   

Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin rendahnya tingkat 

likuiditas yang dimiliki bank sehingga dapat meningkatkan potensi 

terjadinya kondisi bermasalah bank, karena bank tidak memiliki cukup dana 

untuk memenuhi penarikan dana pihak ketiga dan terlalu banyak 

menyalurkan kredit yang bisa meningkatkan risiko gagal bayar dan 

berdampak sistemik.(Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011). 

��� =  
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4) Risiko Operasional (operational risk) 

Risiko operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh 

proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan 

manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal 

yang mempengaruhi operasional bank yang akan menghasilkan kerugian 

yang tidak diharapkan. Resiko ini lebih dekat dengan keasalahan manusiawi 

(human error), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses 

internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang 

mempengaruhi operasional bank. Bank syariah dan bank konvensional tidak 

ada perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya terkait dengan risiko 
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operasional. Untuk cara pengukuran resiko operasional sendiri 

menggunakan beberapa indikator utama seperti: 

1. Karakterikstik dan kopleksitas bisnis  

2. Sumber Daya Manusia 

3. Teknologi Informasi dan Infrasruktur pendukung 

4. Fraud 

5. Kejadian Eksternal 

 
5) Risiko Hukum 

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. 

Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, 

ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya 

perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Bank syariah 

dan bank konvensional tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara 

keduanya terkait dengan risiko hukum. Untuk cara pengukuran resiko 

hukum sendiri menggunakan beberapa indikator utama seperti: 

1. Faktor Ligitasi 

2. Faktor kelemahan perikatan 

3. Faktor ketiadaan / perubahan Perundang – Undangan 
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6) Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap 

Bank. Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif 

yang terkait dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Bank 

syariah dan bank konvensional tidak ada perbedaan yang cukup signifikan 

antara keduanya terkait dengan risiko reputasi. Untuk cara pengukuran 

resiko operasional sendiri menggunakan beberapa indikator utama seperti: 

1. Pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait 

2. Pelanggaran Etika bisnis 

3. Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank 

4. Frekuensi, materialitas. Dan ekspos pemberitaan negatif bank 

5. Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah 

 
7) Risiko Stratejik 

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan 

pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis 

yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan 

eksternal. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah 

dan bank konvensional terkait dengan risiko stratejik. Untuk cara 

pengukuran resiko operasional sendiri menggunakan beberapa indikator 

utama seperti kesesuaian strategi dengan lingkunagn bisnis, strategi berisiko 

tingga dan rendah, posisi bisnis bank. 
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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. Bank syariah dan bank konvensional 

tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya terkait dengan 

risiko kepatuhan. Untuk cara pengukuran resiko operasional sendiri 

menggunakan beberapa indikator utama seperti: 

1. Jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan 

2. Frekuensi yang dilakukan atau track record kepatuhan bank 

3. Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu 

 
b. Good Corporate Governence (Tata Kelola Perusahaan)  

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan 

harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, 

transparansi (transparency), yaitu  keterbukaan  dalam  mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses 

pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu 

kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga 

pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban 

(responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank 

yang sehat.  

Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan bank 

secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, 
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kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-

hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Penerapan kelima prinsip dasar tersebut 

di atas, Bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good 

Corporate Governance. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi, yang dimaksud dengan seluruh tingkatan 

atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai 

dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat 

pelaksana. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut, diperlukan  

keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keberadaan 

pihak-pihak independen tersebut,  diharapkan dapat menciptakan check and 

balance, menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders 

khususnya   pemilik   dana   dan   pemegang    saham   minoritas.  Demi 

mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas, perlu kejelasan 

pengaturan mengenai masa tunggu (cooling off) bagi pihak-pihak yang akan 

menjadi pihak-pihak independen. 

Mengimplementasikan prinsip transparansi (transparency) 

sebagaimana termaksud di atas, bank diwajibkan untuk menyampaikan 

Laporan Pelaksanaan Good Coporate Governance. Keberadaan laporan 
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dimaksud, diperlukan untuk mengedukasi serta meningkatkan check and 

balance stakeholders bank dan persaingan melalui mekanisme pasar. 

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Good 

Corporate Governance, bank diwajibkan secara berkala melakukan self 

assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Good 

Corporate Governance, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam 

pengimplementasiannya, bank  dapat segera menetapkan rencana tindak 

(action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective action) yang 

diperlukan. Berikut adalah indikator penilaian: 

 

No.  Aspek yang Dinilai  Bobot  

1.  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 12,50% 

2.  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 17,50% 

3.  Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 10,00% 

4.  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan 

Pengawas Syariah 

10,00% 

5.  Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan 

Jasa 

5,00% 

 

6.  Penanganan Benturan Kepentingan 10,00% 

7.  Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 5,00% 

8.  Penerapan Fungsi Audit Intern 5,00% 

9.  Penerapan Fungsi Audit Ekstern 5,00% 

10.  Batas Maksimum Penyaluran Dana 5,00% 

11.  Transparasi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, 

Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal 

15,00% 
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c. Earning (Rentabilitas) 

Rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Pengkuran ini 

dilakukan dalam satu periode perusahaan tersebut ataupun juga ketika 

perusahaan akan mengambil keputusan dan kebijkan tertentu. Kegunaan 

aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas 

yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang 

diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah di 

tetapkan. Penilaian ini meliputi: 

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas 

dan mengelola tingkat efesiensi usaha bank secara keseluruhan. Semakin 

besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin 

baik atau sehat (Prasnugraha, 2009). Semakin tinggi nilai ROA, semakin 

efektif pula pengelolaan aktiva perusahaan dan semakin kecil prediksi bank 

mengalami kondisi yang bermasalah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut 

(Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011). 
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Net Income Margin (NIM) menggambarkan tingkat jumlah 

pendapatan bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif 

yang dimiliki oleh bank, jadi semakin besar nilai NIM maka akan semakin 
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besar pula keuntungan yang diperoleh dari pendapatan dan akan 

berpengaruh pada tingkat kesehatan bank (Surat Edaran BI Nomor 

13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011). 
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d. Capital (Permodalan) 

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. Pengukuran 

permodalan (capital) ini menggunakan rasio CAR (Capital Adequancy 

Ratio) yang telah di tetapkan oleh BI.  

Apabila Capital Adequacy Ratio yang dimiliki semakin rendah 

berarti semakin kecil modal bank yang dimiliki untuk menanggung aktiva 

beresiko, sehingga semakin besar kemungkinan bank akan mengalami 

kondisi bermasalah karena modal yang dimiliki bank tidak cukup 

menanggung penurunan nilai aktiva beresiko, dan juga sebaliknya jika CAR 

yang tinggi berarti modal yang dimiliki untuk menanggung aktiva resiko 

juga lebih tinggi sehingga semakin rendah mengalami kondisi bermasalah 

karena modal yang dimiliki bank semakin besar (Surat Edaran BI Nomor 

13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).  
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