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BAB II 

                              TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Noviantini et al. (2015) meneliti kesehatan Bank Sinar Harapan Bali dengan 

pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan 

Capital). Dalam penilaian risk profile dengan menggunakan non performing loan, 

interest risk rating, loan to deposit ratio, loan to asset ratio, dan cash ratio dalam 

penilaian GCG di dasarkan ke dalam tiga aspek utama yaitu governance structure, 

governance process, dan governance output. Untuk earnings sendiri di ukur dengan 

dua faktor yaitu return on asset dan net interest margin sedangkan untuk capital 

penilaianya menggunakan capital adequacy ratio. Jenis penelitianya adalah deskriptif 

kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengacu pada PBI No 

13/24/PBI/2011 pasal 6, tentang mekanisme penilaian Bank Sinar Harapan Bali 

secara individual. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  penilaian pengelolaan 

good corporate governance Bank Sinar Harapan Bali dari tahun 2010 hingga 2012 

dengan  mendapatkan predikat sehat dan juga penilaian risk profile, earnings, dan 

capital menyatakan bahwa Bank Sinar Harapan Bali tidak bermasalah. Hal ini 

membuktikan bahwa Bank Sinar betul-betul menjaga stabilitas ekonominya. Bank 

Sinar mengikuti seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia berdasarkan 

metode RGEC. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada 

tujuan penelitiannya mengetahui tingkat kesehatan bank. Selain itu persamaan 

terdapat pada metode yang digunakan yaitu RGEC. Perbedaan penelitian terdahulu 
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dengan penelitian ini yaitu terletak pada risk profile, di penelitian terdahulu 

menggunakan NPL, IRR, LDR, LAR dan cash ratio sedangkan penelitian ini 

menggunakan NPL dan LDR dan juga earnings penelitian dahulu menggunakan 

ROA dan NIM, sedangkan penelitian ini menggunakan ROE dan NIM. Selain itu 

perbedaan yang lain  penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan bank 

yang terdaftar di BEI. 

Penelitian Minarrohmah et al. (2014) untuk menganalisis tingkat kesehatan 

Bank Cantral Asia (BCA) tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan anilisis terhadap 

empat indikator yaitu risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital. 

Untuk penilaian risk profile menggunakan non performing loan, interest risk rating, 

loan to deposit ratio, loan to asset ratio, dan cash ratio. Penilaian GCG di dasarkan 

ke dalam tiga aspek utama yaitu governance structure, governance process, dan 

governance output. Untuk earnings sendiri di ukur dengan dua faktor yaitu return on 

asset dan net interest margin sedangkan untuk capital penilaianya menggunakan 

capital adequacy ratio. Teknik analisis data yaitu menghitung rasio bank yang terkait 

dengan RGEC serta menginterprestasikan hasil perhitungannya. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT. Bank Central Asia, Tbk merupakan 

bank yang memiliki predikat sangat sehat. Kesehatan suatu bank merupakan hal 

penting yang dapat membuat para nasabah memberikan kepercayaan untuk 

menanamkan dananya ke dalam bank tersebut. Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini yaitu pada tujuan penelitiannya mengetahui tingkat kesehatan 
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bank. Selain itu persamaan terdapat pada metode yang digunakan yaitu RGEC. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada risk profile, 

di penelitian terdahulu menggunakan NPL, IRR, LDR, LAR dan cash ratio 

sedangkan penelitian ini menggunakan NPL dan LDR dan juga earnings penelitian 

dahulu menggunakan ROA dan NIM, sedangkan penelitian ini menggunakan ROE 

dan NIM. Selain itu perbedaan yang lain  penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

menggunakan bank yang terdaftar di BEI. 

Refmasari dan Setiawan (2014) meneliti tentang bagaimana tingkat kesehatan 

Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diukur 

menggunakan pendekatan RGEC dengan cakupan risk profile, earnings, dan capital 

pada tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yaitu dengan menghitung rasio 

bank yang terkait dengan risk profile (NPL, NPA, KPCKPN, LDR),  earnings (ROA, 

ROE, NIM) dan capital (KPMM) serta menginterprestasikan hasil perhitungan 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek 

risk profile sangat sehat dari tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek earnings 

sangat sehat tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek capital sangat sehat dan 

tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek risk profile, earnings, dan capital sangat 

sehat terdapat kelemahan KPCKPN dan LDR tetapi tidak signifikan. Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada tujuan penelitiannya mengetahui 

tingkat kesehatan bank. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

terletak pada risk profile, di penelitian terdahulu menggunakan NPL, NPA, 
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KPCKPN, dan LDR sedangkan penelitian ini menggunakan NPL dan LDR dan juga 

earnings penelitian dahulu menggunakan ROA, ROE, dan NIM, sedangkan penelitian 

ini menggunakan ROE dan NIM. Selain itu perbedaan yang lain penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan bank yang terdaftar di BEI. 

B. Landasan Teori 

1. Lembaga Bank 

Republik Indonesia (1998) tentang perbankan, yang dimaksud bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk menyalurkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak Dari pengertian diatas dapat disimpulkan  bahwa bank merupakan suatu 

lembaga keuangan perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 

pihak yang kekurangan dana. Bank menerima simpanan dana dari nasabah yang 

memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak nasabah yang 

memerlukan dana dalam bentuk pinjaman. 

Kasmir (2011) menyatakan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkanya kembali 

dana tersebut ke masyarakat  serta memberikan jasa-jasa bank lainya. Sedangkan 

pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang 

keuangan diman kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau menyalurkan 

dana atau kedua-keduanya. Dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga 
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perantara antara masyrakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang 

kekurangan dana. 

 Menurut Susilo et al. (2000) fungsi utama bank adalah menghimpun dana 

Dari masyarakat dan menyalurkanya kembali kepada masyarakat untuk berbagai 

tujuan. Secara spesifik fungsi bank dapat sebagai: 

a. Agent of trust 

Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank  apabila dilandasi oleh 

unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan 

disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan 

bangkrut, daa juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat 

dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan 

menyalurkan dananya ke pihak debitur atau masyarakat apabila dilandasi 

kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan 

pinjamanya. 

b. Agent of development 

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan 

untuk kelancaran kegiatan perekonomian sektor rill. Kegiatan bank tersebut 

memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga 

konsumsi barangdan jasa, mengingat semua kegiatan itu selalu berkaitan dengan 

penggunaan uang. Kelancaran kegiatan ini tidak lain adalah kegiatan 

pembangunan perekonomian masyarakat. 

c. Agent of services 
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Jasa-jasa yang yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan 

perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat 

berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian 

jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. 

2. Kesehatan bank 

Susilo et al. (2000) Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank 

untuk melakukan kegaiatan operasi perbankan secara normal dan mampu 

memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara–cara yang sesuai 

dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bagi perbankan penilaian kesehatan 

yang dilakukan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam 

menetapkan strategi uasaha di waktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank 

Indonesia hasil dari penilaian kesehatan perbankan digunakan sebagai sarana 

penetapan dan implememtasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan 

untuk masyarakat dijadikan sebagai acuan untuk mempercayakan dananya pada 

perbankan nasional. Aturan kesehatan perbankan berdasarkan Republik Indonesia 

(1998) tentang Perubahan Atas UU No. 7 ahun 1992 tentang Perbankan 

pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Ditetapkan 

bahwa: 

a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 
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kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, 

solvabilitas & aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib 

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah 

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

yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada bank. 

c. Bank wajib menyampaikan kepada BI segala keterangan dan penjelasan 

mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BI. 

d. Bank atas permintaan BI, wajib memberikan kesempatan bagi 

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

memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh 

kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang 

dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. 

e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara 

berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan, BI dapat menugaskan 

akuntan publik untuk dan atas nama bank Indonesia melaksanakan 

pemeriksaan terhadap bank. 

f. Bank wajib menyampaikan neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan 

penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang 

ditetapkan oleh BI. Sejalan dengan kebutuhan tersebut di atas, Bank 
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Indonesia kemudian menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan 

bank umum. 

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

dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank 

Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar bank yang 

bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara 

umum. Berdasarkan Republik Indonesia (1998) tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank mengalami 

kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat 

melakukan tindakan agar : 

1. Pemegang saham menambah modal. 

2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank. 

3. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. 

4. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alis seluruh            

kewajiban. 

5. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank 

kepada pihak lain. 

6. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank 

kepada bank atau pihak lain. 
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3. Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor 

berikut: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan. Pada Bank Indonesia 

(2011a) No. 13/1/PBI/2011 dan Bank Indonesia (2011b) SE No. 13/ 24/ DPNP 

tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi indikator adalah :  

A. Penilaian Profil Risiko 

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 ini adalah beberapa parameter minimum yang wajib dijadikan acuan 

oleh bank dalam menilai risiko inheren. Bank dapat menambah parameter lain yang 

relevan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha bank dengan memperhatikan 

prinsip proporsionalitas. 

1. Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada 

seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan, 

penerbit, atau kinerja peminjam dana. Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh 
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terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis 

pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Bank dapat menggunakan rasio non 

performing loan untuk indikator memprediksi kelangsungan hidup bank. NPL adalah 

rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 

bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan oleh bank yang kolektibilitasnya 

kurang lancar, diragukan dan macet dari kredit yang diberikan secara keseluruhan.  

2. Risiko Pasar 

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif 

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko 

perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko 

nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Penerapan manajemen risiko untuk 

risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi 

dengan Perusahaan Anak.  

3. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan atau dari aset likuid 

berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi 

keuangan bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan. Untuk menilainya 

dengan loan to deposit ratio digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah kredit 

yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh masyarakat dengan 
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mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi 

LDR menunjukkan bahwa semakin rendah likuiditas bank karena terlalu besar jumlah 

dana masyarakat yang dialokasikan ke kredit. 

4. Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya 

kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional 

dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian 

eksternal. 

5. Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan 

kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan 

peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti 

tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. 

6. Risiko Stratejik 

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil 

keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain 

ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam 
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perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

7. Risiko Kepatuhan 

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan 

atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 

Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau 

kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. 

8. Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu 

pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat 

tidak langsung dan bersifat langsung. 

B. Penilaian Good Corporate Governance (GCG) 

Dalam Bank Indonesia (2011b) Penilaian faktor GCG merupakan penilaian 

terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-

prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 

berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank 

Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Peringkat 

faktor GCG ditetapkan dengan melakukan berdasarkan analisis pelaksanaan prinsip-

prinsip, kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG,  
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informasi lain yang terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan 

informasi yang relevan.  

Laporan Good Corporate Governance berdasarkan Bank Indonesia (2007) 

No. 9/12/DPNP 2007 atas aspek penilaian yang mengacu pada ketentuan Bank 

Indonesia mengenai Bank Umum. Tabel berikut adalah bobot penilaian dari 11 aspek 

Good Corporate Governance.  

Tabel 3.3 Good Corpororate Governance 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber: Bank Indonesia (2007) 

C. Penilaian Earnings (Rentabilitas) 

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, 

sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. 

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas 

No

.  

Aspek yang Dinilai  Bobot  

1.  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan 

Komisaris  

10%  

2.  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi  20%  

3.  Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite  10%  

4.  Penanganan Benturan Kepentingan  10%  

5.  Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank  5%  

6.  Penerapan Fungsi Audit Intern  5%  

7.  Penerapan Fungsi Audit Ekstern  5%  

8.  Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan 

Pengendalian Intern  

7,5%  

9.  Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related 

Party) dan Debitur Besar (Large Exposure)  

7,5%  

10.  Transparasi Kondisi Keuangan dan Non 

Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan 

Laporan Internal  

15%  

11.  Rencana Strategis Bank  5%  
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rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja peer group¸ baik 

melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. 

Dalam menentukan peer group, kank perlu memperhatikan skala bisnis, 

karakteristik, dan kompleksitas usaha bank serta ketersediaan data dan informasi yang 

dimiliki. Indikator penilaian faktor permodalan sebagai berikut (Bank Indonesia, 

2011b) : 

1. Kinerja Bank dalam Menghasilkan laba 

 Return On Equity 

 Return On Assets 

 Net Interest Margin 

 Kinerja Komponen Laba Aktual terhadap Proyeksi Anggaran 

 Kemampuan Laba dalam Meningkatkan Permodalan 

2. Sumber- sumber yang Mendukung Rentabilitas 

 Pendapatan oprasional selain pendapatan bunga 

D. Penilaian Permodalan 

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan 

permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan 

permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur 

mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, 

dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, Bank juga harus mengaitkan 
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kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin 

besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. 

Dalam melakukan penilaian, bank perlu mempertimbangkan tingkat, trend, 

struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja serta kecukupan 

manajemen permodalan bank. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter 

kuantitatif maupun kualitatif. Bank perlu  memperhatikan skala bisnis, karakteristik, 

dan kompleksitas usaha bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. 

Metode penilaian bank berdasarkan permodalan yang dimiliki bank dengan 

menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Indikator dalam menilai 

Permodalan meliputi (Bank Indonesia, 2011b):  

a. Kecukupan modal Bank  

Penilaian kecukupan modal Bank perlu dilakukan secara komprehensif, 

minimal mencakup: 

1. Tingkat, trend, dan komposisi modal Bank 

2. Rasio KPMM dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko 

Operasional dan  

3. Kecukupan modal Bank dikaitkan dengan Profil Risiko.  

4. Rasio kecukupan Modal 

  
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝐴𝑇𝑀𝑅
  

 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑖

𝐴𝑇𝑀𝑅
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Menurut Ali (2004) pada dasarnya besaran CAR suatu bank dihitung dengan 

membagi besaran modal bank tersebut dengan besaran ATMR (Aktiva Tertimbang 

Menurut Resiko)-nya. Dengan angka besaran persentase CAR tertentu diharapkan 

bahwa modal tersebut mampu melindungi kepentingan stakeholder lain selain 

pemilik, dalam menghadapi berbagai jenis resiko yang dihadapi oleh bank tersebut. 

b. Pengelolaan Permodalan Bank  

Dalam Bank Indonesia (2011b) Analisis terhadap pengelolaan Permodalan 

Bank meliputi manajemen Permodalan, hal ini meliputi pemahaman Dewan 

Komisaris dan Direksi, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal ( perencanaan 

modal, penilaian kecukupan modal, dan kaji ulang independen). 

Kemampuan akses Permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber 

ekternal. Akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas 

yang mendukung permodalan. Akses modal dari sumber ekternal antara lain berasal 

dari pasar modal dan perusahaan induk  

E. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank 

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis 

secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
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Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Bank juga perlu mempertimbangkan 

kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. 

Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat 

Komposit yakni Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), 

Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), dan Peringkat Komposit 

5 (PK-5). Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank 

yang lebih sehat. 

Bank Indonesia berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat 

Kesehatan Bank dalam hal ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara 

signifikan akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. 

Predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan 

diturunkan menjadi tidak sehat jika terdapat hal-hal berikut (Riadi, 2003): 

a. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan 

dalam bank yang bersangkutan. 

b. Campur tangan pihal luar bank dalam manajemen bank, termasuk 

didalamnya kerjasama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah 

satu kantornya berdiri sendiri. 

c. Window dariessing dalam pembukuan laporan bank yang 

berpengaruh pada terhadap keadaan keuangan bank. 

d. Praktik bank dalam bank atau melakukan usaha bank diluar 

pembukuan bank. 
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e. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara 

atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring. 

f. Praktik perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan 

usaha atau menurunkan kesehatan bank. 

 

 

 


