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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Abustan (2009) dalam penelitianya terhadap Analisa Perbandingan Kinerja 

Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional menyimpulkan 

hasil uji statistic independent sample t-test menunjukkan rasio CAR perbankan 

syariah tidak berbeda secara signifikan dengan perbankan konvensional, akan 

tetapi perbankan syariah memiliki kualitas CAR dibawah perbankan konvensional 

dan hasil statistik menunjukkan bahwa kualitas CAR perbankan konvensional 

sebesar 22.09 %, sangat tinggi dari standar ketentua BI adalah 8 % dan begitu 

pula dengan perbankan syariah sebesar 20.86%. Hal ini berarti kualitas CAR 

perbankan konvensional dengan perbankan syariah melebihi dari standar 

ketentuan BI. Dilihat dari kinerja bank secara keseluruhan yang diwakili oleh 

variabel “Kinerja” terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan 

syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.  

Saragih (2010) pada penelitianya menyimpulkan berdasarkan hasil 

perhitungan uji statistik yang diwakili oleh variabel kinerja memakai independent 

sample t-test dengan menggunakan SPSS didapatkan nilai signifikansi sebesar 

0.489 > α 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang 

artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank syariah dan 

bank konvensional. Namun demikian selama periode penelitian 2008-2010 secara 

keseluruhan perbankan syariah memiliki kinerja (CAR, ROA, ROE, dan LDR ) 

lebih baik dibanding dengan perbankan konvensional. 
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Angraini (2012) menyimpulkan kinerja keuangan secara umum 

menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah tidak lebih baik jika dibandingkan  

kinerja perbankan konvensional dimana nilai rata-rata kinerja bank syariah 

(86,90%), lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata rasio kinerja bank konvensional. 

Berdasarkan hasil uji statistic Independent Sample T-Test diperoleh bahwa secara 

umum adaperbedaan signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah dengan 

perbankan konvensional yang disebabkan oleh tingkat persentase yang jauh 

berbeda antara rasio keuangan bank syariah dengan rasio keuangan bank 

konvensional. 

B. Kajian Pustaka 

1. Pengertian dan Jenis - jenis Bank 

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dan tersebut 

kemasyarakat serta memberikan jasa – jasa lainnya (Kasmir, 2011; 2). 

Undang – undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai mana telah 

di ubah dengan undang – undang No. 10 tahun 1998  adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepadaa masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk – bentuk lain 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga 

keuangan yang kegiatannya adalah : 

a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya 

dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi 

masyarakat. 
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b. Menyalurkan dan kemasyarakat, maksudnya adalah bank memberikan 

pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan 

kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. 

c. Memberikan jasa – jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), 

penagihan surat – surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), 

penagihan surat – surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negri 

(inkaso), letter of credit), safe deposit box), bank garansi, bank notes, traveler 

cheque, dan jasa lainnya. 

 Jenis Bank di Indonesia dibedakan menjadi jenis bank, yang dibedakan 

bedasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha : 

a. Bank yang melakukan usaha secara konvensional 

b. Bank yang melakukan usaha secara syariah 

2. Bank Konvensional 

Bank konvensional adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, serta sebagai lembaga yang 

berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran, dimana dalam operasionalnya 

menerapkan metode bunga, dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak orang. 

Dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas 

pembayaran. Bank konvensional dapat didefinisikan sepeti pada pengertian bank 

umum pada pasal 1 ayat 3 Undang – Undang No. 10 tahun 1998 dengan 

menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Kasmir, 2008) 
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a. Prinsip Bank Konvensional 

1) Bunga sudah ditentukan besarnya terlebih dahulu oleh bank tanpa 

memperhitungkan apakah bank sedang mendapatkan keuntungan atau tidak. 

2) Besarnya bunga adalah tetap, baik bank sedang rugi atau laba. Walaupun 

ekonomi sedang baik dan bank sedang mendapatkan banyak laba, akan tetapi 

tetap bunga yang diberikan kepada nasabah tidak bertambah. 

b. Penyajian Laporan Keungan 

Bank diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan tahunan dan laporan 

keuangan antar waktu (interim) yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat 

pengguna jasa bank dan pihak – pihak lain yang terkait. Elemen – elemen laporan 

keuangan pada dasarnya terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas pemilik (untuk jenis perusahaan perseroan digunakan laporan laba ditahan), dan 

laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 31 Revisi 2000). 

Semua elemen laporan keuangan pokok di atas harus diberikan identifikasi berupa 

nama perusahaan , judul laporan keuangan, dan tanggal atau periode pelaporan. 

Pengidentifikasian ini penting agar pembaca laporan keuangan lebih mudah 

mengidentifikasi dan memahami laporan keuangan yang diterimanya. Di dalam 

penyusunannya laporan keuangan yang dimaksud, bank harus memperhatikan prinsip 

penyusunan laporan keuangan yang diatur dalam PSAK No. 31 (Revisi 2000) yaitu :  

1) Neraca  

Neraca merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang menggambarkan 

posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu, misalnya neraca per 31 

Desember 2005. Komponen neraca terdiri dari aktiva dan kewajiban dalam neraca 

berdasarkan karakteristiknya, dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya.  
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2) Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang 

menggambarkan posisi hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu / periode 

tertentu, misalnya laporan laba rugi untuk periode 1 Januari 2005 sampek 31 

Desember 2005 . komponen laba rugi terdiri atas pendapatan dan beban. Di dalam 

penyajiannya, bank harus menyajikan laporan laba rugi dengan dengan 

mengkelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya , dan disusun 

dalam bentuk berjenjang (multiple step), yang menggambarkan pendapatan atu 

beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lain, atau dengan kata 

lain laporan laba rugi harus membedakan antara unsure pendapatan dan beban 

yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional. 

3) Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan modal pemilik / laporan laba ditahan merupakan 

laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan 

bank selama periode bersangkutan, berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang 

dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 

4) Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas (cash flow statement) disusun untuk menunjukan 

perubahan kas selama satu periode, dan memberikan penjelasan tentang alasan 

perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber penerimaan kas, dan 

untuk apa penggunaannya. Laporan arus kas berguna sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan meniai 

kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Jadi dengan 
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demikian komponen utama laporan arus kas adalah sumber – sumber penerimaan 

kass dan penggunaan kas. 

5) Catatan atas Laporan Keuangan 

Dalam PSAK N0. 31 (Revisi 2000) ditetapkan bahwa catatan atas laporan 

keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba 

rugi, dan laporan arus kas, yang perlu penjelasan harus didukung dengan 

informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

3. Bank Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga 

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandasan 

Al-Qur’an dan Hadist Nabi S.A.W.  

Menurut Antonio (2001) membedakan menjadi dua pengertian, yaituBank 

Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah 

bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bankyang tata cara 

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Bank 

yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariahIslam adalah bank yang dalam 

beroperasinya mengikuti ketentuan - ketentuan syariah Islam, khususnya yang 

menyangkut tata carabermuamalat secara Islam. Menurut Al – Jambi (2009:37) 

“Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan 

prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga penetapan fatwa 

dibidang syariah dalam hal ini MUI”. 
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Dapat disimpulkan “Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai 

dengan prinsip syariah Islam dan mengacu pada Al – Qur’an dan Hadist, juga 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI”.   

b. Prinsip Dasar Perbankan Syariah 

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya 

berdasar pada syariat Islam menyebabkan bank syariah harus menerapkan 

prinsipprinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun 

prinsip –prinsip bank syariah adalah sebagai berikut : 

1) Prinsip titipan atau simpanan (Al-Wadiah) 

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak 

lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja si penitip menghendaki( Syafi’I Antonio, 2001) 

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu 

a) Wadiah Yad Al- Amanah 

Wadiah Yad Al- Amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak 

penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan 

dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang 

bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya 

dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box. 

b) Wadiah Yad adh-Dhamanah 

Wadiah Yad adh-Dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana 

pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat 

memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap 

kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan 

yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima 

titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dantabungan. 
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Dalam praktiknya, nisbah antara bank dengan deposit berupa bonus untuk 

giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40 : 60 untuk simpanantabungan dan nisbah 45 : 

55 untuk simpanan deposito (Kasmir, 2002). 

2) Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) 

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil 

usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang 

berdasarkan prinsip ini adalah : 

a) Al – Mudharabah 

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi  menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung 

olehpemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.Seandainya 

kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, si pengelola 

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis: 

(1) Mudharabah Muthlaqah 

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan 

daerah bisnis. 

(2) Mudharabah Muqayayyadah 

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana 

mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan 

obyek investasi. 
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b) Al – Musyarakah 

Al – Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana 

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan. 

Al – Musyarakah ada dua jenis : 

(1) Musyarakah Pemilikan 

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi 

lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. 

(2) Musyarakah Akad 

Musyarakah akad ini tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang 

atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. 

(3) Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah) 

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, 

dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau 

mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama 

bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga 

sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). 

(3) Prinsip Sewa (Al-Ijarah) 

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas 

barang itu sendiri. Al- Ijarah terbagi menjadi dua jenis : 

a) Ijarah, sewa murni 

b) Ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, di 

mana si penyewa memiliki hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa. 



 15 

(4) Prinsip Jasa (Fee Based Service) 

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non – pembiayaan yang diberikan 

bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain : 

a) Al – Wakalah 

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 

pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer. 

b) Al – Kafalah 

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 

c) Al – Hawalah  

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang 

wajib menggunakannya. Kontrak haawalah dalam perbankan biasannya 

diterapkan pada Factoring (anajk piutang). Post – dated check, dimana bank 

bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. 

d) Ar – Rahn 

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 

pinjaman yang di terimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai 

ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk 

dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana 

dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam utang atau gadai. 

e) Al – Qardh 

Al – qaradh adalah pemberian harta kepada oramg lain yang dapat ditagih 

atau dimintai kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan social. 

Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq, dan shadaqah. 
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4. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Bank konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi computer yang digunakan, persyaratan umum pembiyayaan, dan lain 

sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut 

aspek illegal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. 

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional 

dapat dilihat pada table  berikut : 

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Bank Syariah Bank Konvensional 

 Melakukan investasi – investasi 

umum 

 Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual 

beli atau sewa. 

 Berorientasi pada keuntungan dan 

kemakmuran dan kebahagiaan 

dunia akhirat 

 Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan 

 Penghimpunan dan penyaluran 

dana harus sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas Syariah 

 Investasi yang dibolehkan agama 

islam 

 Memakai perangkat bunga 

 Profit oriented 

 Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kreditur – 

debitur 

 Tidak terdapat dewan sejenis 

5. Kesehatan Bank 

Menurut Sigit dan Totok (2006:51), kesehatan bank dapat diartikan 

sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional prbankan 

secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Dengan 

cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian 

tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena 

kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan 

seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi: 
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a. Kemampuan penghimpunan dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan dari 

modal sendiri. 

b. Kemampuan mengelola dana. 

c. Kemampuan untuk menyalurkan dana dari masyarakat. 

d. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, 

pemilik modal dan pihak lain. 

e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. 

Dengan semakin meningkatnya kompeksitas usaha dan profil risiko, bank 

perlu mengidentifikasikan permasalahan yang mungkin timbul dari operasi bank. 

Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan 

sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha diwaktu yang akan 

datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana 

penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. 

a. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan 

keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank 

Indonesia (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 30 April 1997 tentang 

Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, disempurnakan dengan SK 

Direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang 

Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 

30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum) yang 

meliputi factor-faktor, yaitu factor permodalan, factor kualitas aktiva produktif, 

factor manajemen, factor rentabilitas, factor likuiditas (Riyadi, 2003:185). 
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Berdasarkan Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 

29, disebut beberapa ketentuan sebagai berikut: 

1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 

2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan 

memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, 

rentabilitas, likuiditas, solvabilitas aspek lainnya yang berhubungan dengan 

usaha bank. 

3) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagai mana 

dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian. 

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan tersebut, 

Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 

1993, yang mengatur tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang dikeluarkan Bank 

Indonesia dengan Surat Edaran No. 23/21/BPP tanggal 28 Februari 1991. Metode 

atau cara menghitung penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan 

metode CAMEL (Dendawijaya, 2009:141). 

b. Tingkat Kesehatan Bank 

Penilaian untuk menentukan kondisi atau tingkat kesehatan suatu bank, 

biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur utama yang 

digunakan untuk menentukan kondisi atau tingkat kesehatan bank dikenal dengan 

analisis CAMEL. Analisis ini terdiri dari aspek Capital, Asset, Management, 

Earning, Liquidity. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian akan 

menghasilkan kondisi atau tingkat kesehtan bank (Kasmir, 2011:43). 
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1) Aspek Permodalan (Capital) 

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank 

yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian 

tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequancy Rasio) yang ditetapkan BI. 

Menurut Riyadi (2003:186), tinggi rendahnya CAR suatu bank akan dipengaruhi 

oleh 2 (dua) factor utama yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut. 

Hal ini disebabkan penilaian terhadap factor permodalan didasarkan pada rasio 

Modal Terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Rasio(ATMR). 

Menurut Abdullah (2003:160) penilaian terhadap Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko(ATMR) sebagai mana diatur dalam Surat Keputusan Direksi 

Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Penilaian terhadap factor permodalan 

didasarkan pada rasio modal Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/BPPP perihal 

Kewajiban Penyedia Modal Minimum bagi Bank Umum masing-masing tanggal 

29 Mei 1993. 

Penilaian terhadap pemenuhan KPMM ditetapkan sebagai berikut : 

a) Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat “Sehat” dengan nilai kredit 81, 

dan untuk setiap kenaikan kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% 

nilai kredit ditambah 1 hingga maksimal 100. 

b) Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat 

“Kurang Sehat” dengan nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari 

pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0. 
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2) Aspek Kualitas Aset (Aset) 

Menurut Siswanto dan Sulham (2008:85), dari sisi asset yang dinilai 

adalah kualitas aktiva produktif (KAP) yang dapat dilihat dari nilai bed debt ratio 

(BDR) dan Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan (CAD). 

Menurut Abdullah (2003:161) Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif 

(KAP) pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) huruf a dan b didasarkan pada dua(2) yaitu : 

a) Rasio Aktiva Produktiv yang diklasifikasikan terhadap aktiva produk. Rasio 

Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktiv (AP) ayat (1) 

huruf a sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 

0,15% mulai dari 15,5%, maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. 

b) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank 

terhadap Penyisihan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank. 

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank 

terhadap penyisihan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh bank sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap 

kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 0. 

3) Manajemen (Management) 

Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusiannya 

dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga diliha dari segi pendidikan serta 

pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. 

Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas 

aktiva, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas. 

Untuk menganalisis manajemen diukur dengan Net Profit Margin (NPM). 

Net Profit Margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) 
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yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan 

operasionalnya (Dendawijaya, 2009:120). 

Menurut Cahyo dalam Amelia (2010), aspek manajemen pada penelitian 

kinerja bank tidak dapat menggunakan pola yang ditetapkan Bank Indonesia, 

tetapi diperoksikan dengan Profit margin. Alasannya, karena seluruh kegiatan 

manajemen suatu bank yang mencakup manajemen permodalan, manajemen 

kualitas aktiva produktif, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas pada 

akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. Karena aspek 

manajemen diproksikan dengan profit margin dengan mempertimbangkan rasio 

ini menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber maupun 

penggunaan atau alokasi dana secara efisien, sehingga nilai rasio yang didapat 

langsung dikalikan dengan nilai bobot CAMEL. 

4) Rentabilitas (Earning) 

Merupakan aspek digunakan untuk mengatur kemampuan bank dalam 

meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. 

Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat sfesiensi usaha dan profitabilitas 

yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank yang s ehat adalah bank yang 

diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

Menurut (Siswanto dan Sulham 2008:87) rentabilitas dilakukan dengan 

menilai kemampuan bank menghasilkan laba yang tercermin dalam rasio return 

on asset (ROA) dan BOPO (beban operasional-pendapatan operasional). 

Menurut Abdullah (2003:162), pasal 10 ayat (1) huruf a dan b mengenai 

penilaian factor rentabilitas, didasarkan pada dua rasio pasal yaitu:  
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a) Rasio Laba Sebelum Pajak (Earning) dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-

rata Volume Usaha dalam periode yang sama. Rasio Laba Sebe;um Pajak 

dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang 

sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 0% atau negative 

diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai 

kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. 

b) Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan 

Operasional dalam periode yang sama. Rasio Biaya Operasional dalam 12 

bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 100% atau lebih diberi 

nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 

dengan maksimum 100. 

5) Likuiditas (Liquidity) 

Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan 

mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan hutang jangka pendek yang ada di bank 

antara lain adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, dan 

deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. 

Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi permohonan kredit yang layak 

dibiayai. 

Menurut (Siswanto dan Sulham,2008:87) likuiditas bank umum tercermin 

dari nilai LDR (Loan to Deposits Ratio) dan rasio NCM (Net Call Money to 

Current Assets). 
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Menurut (Abdullah, 2003:162) pasal 11 ayat (1) huruf a dan b mengenai 

penilaian terhadap likuiditas didasarkan pada dua (2), yaitu: 

a) Rasio Kewajiban bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar, dalam rupiah. Rasio 

kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf a sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan setiap penurunan 

1% mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. 

b) Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank, dalam rupiah dan valuta asing. 

Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank sebagai mana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b sebesar 115% atau lebih diberikan nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 

1% mulai dari rasio 115%, maka nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100. 

c. Faktor-faktor yang Dinilai Bobotnya 

Faktor-faktor yang dinilai bobotnya masing-masing berdasarkan tata cara 

penilaian tingkat kesehatan bank bab 4 pasal 14 dapat dilihat pada table 2.  

Tabel 2.2 

Faktor-faktor yang Dinilai Bank dan Bobotnya 

 

Faktor yang dinilai Komponen  Bobot  

1. Permodalan  Rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang 

Menurut Rasio (ATMR) 

 

25% 

2. Kualitas Aktiva 

Produk 

a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan 

terhadap aktiva produktif. 

b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva 

produktif terhadap penyisihan penghapusan 

aktiva produktif yang wajib dibentuk. 

25% 

 

5% 

3. Manajemen a. Manajemen umum 

b. Manajemen resiko 

10% 

15% 

4. Rentabilitas  a. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha 

b. Rasio biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional 

5% 

 

5% 

5. Likuiditas  a. Rasio kewajiban bersih Call Money 

terhadap aktiva lancar dalam rupiah 

b. Rasio kredit yang diberikan terhadap dana 

yang diterima 

 

5% 

 

5% 

 Jumlah Bobot 100% 

Sumber : (Abdullah, 2003:164) 
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6. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dapat dipahami sebagai bentuk pencatatan keuangan 

secara sistematis dan metodologis tentang posisi keuangan maupun hasil operasi 

keuangan perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Pada umumnya laporan 

keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba – Rugi. Selain itu dikenal adanya 

laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal dan lain – lain yang juga diperlukan 

dalam analisis keuangan (Abdullah, 2003:94). 

a. Analisis Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. 

Kinerja (performance) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang 

dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, 

penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. 

Berdasarkan pernyatan diatas, kinerja keuangan bank merupakan 

gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik 

menyangkutnaspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya 

diukur dengan indicator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank 

(Abdullah 2003:108). 

b. Tujuan Analisis Kinerja Keuangan 

Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa 

tujuan : 

1) Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan bank terutama kondisi likuiditas, 

cukup modal, dan profitabilitas. 

2) Untuk mengetahui keampuan bank dalam mendaya guna semua asset yang 

dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. 
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7. Analisis Rasio Keuangan  

a) Pengertian 

Analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan jalan membandingkan 

suatu pos dengan pos laporan keuangan lainnya baik secara individu maupun 

bersama – sama guna mengetahui hubungan diantara pos – pos tertentu baik dalam 

neraca maupun laporan laba – rugi (Abdullah, 2003:112). 

b) Tujuan Rasio Keuangan  

Setiap laporan keuangan yang dibentuk memiliki tujuan yang ingin dicapai 

masing-masing. Tujuan penggunaan rasio keuangan tertera dalam tabel 3 berikut 

ini: 

Tabel 2.3 

Tujuan Penggunaan Rasio 

 

Aspek Tujuan Penggunaan Rasio Yang Digunakan 

Permodalan  Untuk mengetahui kemampuan 

kecukupan modal bank dalam 

mendukung kegiatan bank 

secara efisien 

CAR, Primary Ratio, Capital 

Ratio I dan Capital Ratio II 

Likuiditas Untuk mengukur kemampuan 

bank dalam menyelesaikan 

kewajiban jangka pendek 

Quick Ratio, Banking Ratio, 

Loan to Asset Ratio, Cash Ratio 

Investment to Portofolio Ratio 

dan Investing Policy Ratio 

Rentabilitas  Untuk mengetahui kemampuan 

bank dalam menghasilkan 

profit melalui operasi bank 

Gross Profit Margin, Return on 

Equity Cappital, Net Income to 

Tottal Asset dan Gross Income 

to Tottal Asset 

RisikoUsaha Untk mengukur kemampuan 

bank dalam menyanggah 

resiko dan aktivitas operasi 

Credit Risk Ratio, Liquidity 

Risk Ratio, Asset Risk Ratio, 

Cappital Risk Ratio dan 

Invesment Risk Ratio 

Efisien 

Usaha 

Untuk mengetahui kinerja 

manajemen dalam 

menggunakan semua asset 

secara efisien 

Leverage Multiplier Ratio, Asset 

Ultilizato, Cost of Fund, Cost of 

mone, dan Cost of Lonable Fund 

Ratio 

Sumber : (Abdullah, 2003:11 




