
13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi pokoknya memberikan

kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh

karena itu,bank mempunyai ruang lingkup usaha yang luas. Pengertian bank

menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang

perbankan :

1. Pasal 1, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Pasal 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bantuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup orang banyak.

3. Pasal 3, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
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Bank sebagai lembaga keuangan sangat mendukung kemajuan lalu lintas

pembayaran, perdagangan dan pembangunan ekonomi. Bank berperan

mengumpulkan dana (tabungan) dan menjadi sumber pemabayaran modal (kredit)

pada perusahaan. Bank sebagai pelaksana lalu lintas pembayaran mendorong

kemajuan perdagangan, barter ke perdagangan uang yang pada akhirnya ke

perdagangan kredit, sehingga pembangunan ekonomi semakin maju. Kegiatan-

kegiatan yang dijalankan oleh bank pada dasarnya ditentukan antara lain oleh

fungsi-fungsi yang melekat pada bank yang bersangkutan. Bank dapat

dikelompokkan menurut fungsinya yaitu (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:68-80) :

1. Fungsi Menghimpun Dana

Dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari, bank harus mempunyai

dana agar memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat

diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, Bank

Indonesia, pihak-pihak diluar negeri, dan masyarakat dalam negeri. Dana

masyarakat dihimpun oleh bank menggunakan instrumen produk

simpanan yang terdiri dari : Giro, Deposito, dan Tabungan.

2. Fungsi Menyalurkan Dana (Kredit)

Dana yang dihimpun oleh bank harus disalurkan kembali ke masyarakat

dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena fungsi bank adalah sebagai

lembaga perantara antara pihak-pihak yang kelebihan dana dan pihak-

pihak yang kekurangan dana, dan keuntungan bank diperoleh dari selisih

antara harga jual dan harga beli dana tersebut dikurangi dengan biaya

operasional.
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3. Fungsi Melancarkan Pembayaran Perdagangan dan Peredaran Uang

Fungsi bank dalam melancarkan pembayaran transaksi perdagangan dapat

terlaksana karena bank mempunyai jasa-jasa bank. Jasa-jasa tersebut dapat

dibedakan menurut pihak-pihak yang berkepentingan yaitu nasabah saja

atau nasabah dan bank. Dalam fungsi melancarkan pembayaran

perdagangan, bank membedakan transaksi menjadi dua yaitu :

a. Transaksi perdagangan dalam negeri, artinya setiap transaksi

perdagangan selalu diikuti pula dengan penyerahan barang dan

pembayaran.

b. Transaksi perdagangan luar negeri, artinya setiap transaksi

perdagangan tidak selalu diikuti dengan pengiriman atau penyerahan

barang dan pembayarannya. Hal ini terjadi karena adanya kendala

seperti kendala geografis, hukum dan politik, bahasa, mata uang, dan

kendala resiko suatu negara.

Pada dasarnya ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh bank yaitu

(Reksoprayitno, 1992 : 48-51) :

a) Prinsip Likuiditas, yaitu prinsip dimana bank harus bisa memenuhi

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya segera.

b) Prinsip Solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala

kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

c) Prinsip Rentabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk

menghasilkan laba selama periode tertentu.
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2.1.2 Jenis-jenis Bank di Indonesia

Jenis-jenis perbankan di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai segi antara

lain (Kasmir, 2001 : 32-39) :

1. Dilihat dari segi fungsinya

Dalam UU Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1998 jenis perbankan terdiri

dari :

a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya terdiri dari :

a. Bank Pemerintah, bank dimana pendirian maupun modalnya dimiliki oleh

pemerintah, sehingga keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain :

1) Bank Negara Indonesia (BNI)

2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

b. Bank Milik Swasta Nasional, bank dimana sebagian besar sahamnya

dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendirianpun didirikan oleh

swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Contoh

bank swasta nasional :
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1) Bank Muamalat

2) Bank Central Asia

c. Bank Milik Koperasi, bank dimana kepemilikan saham-sahamnya dimiliki

oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank

Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing, merupakan bank cabang dari bank yang ada di luar

negeri yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya :

1) Deutsche Bank

2) American Express Bank

e. Bank Milik Campuran, merupakan bank yang dimiliki oleh pihak asing

dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham mayoritas di pegang oleh

warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :

1) Sumitomo Niaga Bank

2) Bank Merincorp

3. Dilihat dari segi statusnya

Dilihat dari segi statusnya, bank terdiri dari :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Pernyataan

untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
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b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi

seperti halnya bank devisa.

c. Dilihat dari cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga jual

maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu :

1) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya

menggunakan metode menetapkan bunga sebagai produk simpanan dan

produk pinjamannya. Penentuan harga seperti itu disebut spread based.

Sedangkan untuk jasa bank lainnya menerapkan biaya dalam nominal atau

prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee

based.

2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga berdasarkan prinsip

syariah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),

pembiayaan berdasar pada prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip

jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah),dan

pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

Sedang penentuan biaya jasa bank lainnya juga sesuai dengan Syariah

Islam dan sebagai dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rosul.
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Gambar 2. 1.

Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia

Sumber: Bank Indonesia (2013)

Peratuan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan

Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (Risk-based Bank

Rating). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap Bank secara

individual, mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut: GCG, dan CAMEL

2.13 Kinerja Keuangan

Kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan.
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pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya

manusia.

Berdasarkan apa yang dinyatakan di atas, kinerja keuangan bank

merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik

menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank.

Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa tujuan,

yaitu:

a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama

kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai

dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnnya.

b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aset

yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Kinerja keuangan bank dapat menggambarkan kondisi bank secara

keseluruhan. Terutama mengenai kondisi keuangan bank, apakah bank tersebut

sehat atau tidak. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah

bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain,

bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan

masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran

lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam

melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

Kesehatan keuangan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank

untuk melakukan kegiatan operasional perbankkan secara normal seperti
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kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari

modal sendiri, kemampuan mengelola dana, kemampuan untuk menyalurkan dana

ke masyarakat,karyawan, pemilik modal, dan pihak lain, pemenuhan peraturan

perbankkan yang berlaku dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik

dengan cara-cara yang sesuai dengan peratuan perbankkan yang

berlaku.(Triandaru dan Budisantoso : 2006) dalam (Ruwaida, 2011 : 22).

Secara sederhana keuangan bank dikatakan sehat karena bank dapat

menjalankan fungsinya dengan baik, bank mempunyai modal yang cukup, dapat

menjaga kualitas asetnya dengan baik, mengelola dengan baik dan

mengoperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan

yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara

likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.

Kesehatan keuangan bank adalah kemampuan suatu bank untuk

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi

semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan

perbankan yang berlaku. Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi

pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan

prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia menerapkan

aturan tentang kesehatan bank. Diharapkan bank dalam kondisi sehat semua,

sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan.

Tingkat Kesehatan Bank sebagai ukuran pencapaian kinerja bank yang

komprehensif merupakan input untuk planning ke depan. Bagi bank, tujuan

penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah memperoleh gambaran mengenai
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tingkat kesehatan bank sehingga dapat digunakan sebagai input bagi bank dalam

menyusun strategi dan rencana bisnis ke depan serta memperbaiki kelemahan-

kelemahan yang berpotensi menganggu kinerja bank. Bagi regulator, penilaian

tingkat kesehatan bank menjadi input dalam menyusun strategi dan rencana

pengawasan bank yang efektif sehingga bersama-sama dengan bank dapat

menciptakan individual bank dan sistem perbankan yang sehat dan

berkesinambungan. Penilaian tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan

menggunakan analisis CAMEL dan GCG.

2.1.4 Analisis CAMEL

Analisis CAMEL digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja

keuangan bank umum di Indonesia. CAMEL merupakan kepanjangan dari Capital

(C), Asset Quality (A), Management (M), Earning (E), dan Liability atau Liquidity

(L). Analisis CAMEL diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam hal ini, CAMEL merupakan salah satu instrumen Bank Indonesia

yang diperlukan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Faktor-faktor CAMEL

ini sudah diakui dunia perbankan internasional (standar BIS adalah CAMEL),

berkiblat pada aturan yang ditetapkan oleh BIS (Bank Internasional Settlement)

yang merupakan bank sentral dari bank sentral utama dunia yaitu suatu organisasi

yang bermarkas di kota Basle, Switzerland yang beranggotakan 10 (sepuluh)

negara-negara maju yaitu: United States, West Germany, Japan, Britian, France,
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Italy, Belgium, The Nederlands, Canada, dan Sweden. Kegiatan kelompok

perbankan ini sangat berpengaruh terhadap perbankan global. Oleh karena itu,

hampir seluruh sistem perbankan internasional mengacu pada standar BIS, atau

memang secara terpaksa harus mengikuti, agar operasional perbankan suatu

negara dapat memenuhi standar yang diakui secara internasional dan dapat

diterima dalam kancah operasional perbankan dunia.

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia

mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL yang terdiri dari:

a. Permodalan (Capital)

Menurut Taswan (2006) dalam (Ruwaida,2011:22), “Modal bank

adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan

usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping

untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa modal adalah dana

investasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan untuk membiayai kegiatan

usahanya sehingga menghasilkan laba. Kecakupan modal merupakan faktor

penting dalam bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung

risiko kerugian. Bank Indonesia mendapatkan kewajiban penyediaan modal

minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu

proporsi tertentu dari total ATMR.

Perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank

(capital adequacy) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal

yang dimiliki bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).



24

b. Kualitas Aset (Asset Quality)

Kualitas aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah atau valas

yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan

sesuai dengan fungsinya, yaitu pemberian kredit, kepemilikan surat-surat

berharga, dan penempatan dana kepada bank lain baik dari dalam maupun

luar negeri terkecuali penanaman dana dalam bentuk giro atau penyertaan.

(Dendawijaya:2003) dalam (Ruwaida,2011:28.)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas aktiva produktif

adalah tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali

dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif berdasarkan kriteria tertentu.

c. Manajemen (Management)

Manajemen adalah suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan

seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan sekelompok manusia yang

dilengkapi dengan sumber ekonomi atau fakor produksi untuk mencapai

tujuan yang telah dicapai sebelumnya.

d. Profitabilitas (Earnings)

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk menghasilkan

keuntungan yang wajar sesuai dengan line of business.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor profitabilitas

bank antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen

Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin
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(NIM) atau Net Operating Margin (NOM), dan Biaya Operasional

dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO).

e. Likuiditas (Liquidity)

Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi

kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Suatu bank dapat

dikatakan likuid, apabila bank bersangkutan mampu membayar semua

hutangnya terutama hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud

dengan hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan

masyarakat yaitu seperti tabungan, giro, dan deposito. Dikatakan likuid jika

pada saat ditagih bank mamapu membayar. Kemudian bank juga harus

dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas bank

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen Loan to Deposit Ratio (LDR).

LDR menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang

diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009:116) dalam

(Suciani;2012).

Pendekatan analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja

keuangan pada perusahaan perbankan. Bagi investor, informasi mengenai kinerja

perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan

investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila

kinerja perusahaan publik meningkat maka nilai perusahaan akan semakin tinggi

yang membuat para investor akan menanamkan modalnya pada perusahaan
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tersebut. Hal ini kemudian akan direfleksikan oleh pasar dalam bentuk kenaikan

harga saham perusahaan.

Rasio keuangan secara umum digunakan untuk mengetahui gambaran

prospek dan risiko yang dihadapi perusahaan perbankan maupun investor di masa

mendatang. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Capital Adequacy Ratio

Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal suatu

bank adalah dengan capital adequacy ratio (CAR)adalah rasio kinerja

bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya

kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan

bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-

kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Dendawijaya,

2009:121) dalam (Edginarda;2012). Semakin tinggi CAR maka semakin

baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap

kredit atau aktiva produktif yang berisiko.

Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal bank terhadap

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut PBI No.

10/15/PBI/2008 Pasal 2 Bank wajib menyediakan modal minimum

sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko

(ATMR). ATMR adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah

dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut.
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2. Non Performing Loan

Non-Performing Loan (NPL)merupakan salah satu indikator

kesehatan kualitas aset bank. Rasio Non-Performing Loan menunjukkan

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang

diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan

semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit

bermasalah semakin besar dan memungkinkan pencapaian laba semakin

rendah. (Rudyono;2011)

Yang dimaksud dengan NPL adalah debitur atau kelompok debitur

yang masuk dalam golongan 3, 4, 5 dari 5 golongan kredit yaitu debitur

yang kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu resiko yang muncul

akibat semakin kompleknya kegiatan perbankan adalah munculnya non

performing loan (NPL) yang semakin besar. NPL adalah rasio kredit

bermasalah dengan total kredit. NPL yang baik adalah NPL yang

memiliki nilai dibawah 5%. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin

kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung bank. Bank

dengan NPL yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan

aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap

kerugian bank (Mawardi, 2005) dalam (Prasnanugraha;2007).

Kredit yang digolongkan sebagai non-performing adalah kredit

dengan kolektibilitas kurang lancar (tunggakan pokok/ bunga di atas 90

hari sampai 120 hari), diragukan (tunggakan pokok/ bunga di atas 120

hari sampai 180 hari), dan macet (tunggakan pokok/ bunga di atas 180
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hari). Kredit dalam kategori ini adalah kredit dengan kemungkinan

tertagih sangat tipis.

3. Net Profit Margin (NPM)

Penelitian Merkusiwati (2007) dalam (Suciani;2012)

menggambarkan tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen dengan

rasio Net Profit Margin (NPM), alasannya karena seluruh kegiatan

manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen

risiko, dan kepatuhan bank pada akhirnya akan mempengaruhi dan

bermuara pada perolehan laba. Semakin besar NPM, maka kinerja

perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan

tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih

yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka

dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba

yang tinggi. Hubungan antara laba bersih sesudah pajak dan penjualan

bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengemudikan

perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu

sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan

modalnya untuk suatu resiko. Hasil dari perhitungan mencerminkan

keuntungan netto per rupiah penjualan. Para investor pasar modal perlu

mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan

mengetahui hal tersebut investor dapat menilai apakah perusahaan itu

profitable atau tidak.
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4. Return On Equity

Menurut Sartono (2001) dalam (Aminatuzzahra:2010), ROE

merupakan pengembalian hasil atau ekuitas yang jumlahnya dinyatakan

sebagai suatu parameter dan diperoleh atas investasi dalam saham biasa

perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Rasio ini

memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri

secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah

dilakukan dari pemilik modal sendiri atau pemegang saham.

Besarnya ROE sangat dipengaruhi oleh besarnya laba yang

diperoleh perusahaan, semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan

semakin meningkatkan ROE. Sedangkan ROE merupakan rasio antara

laba sesudah pajak terhadap total modal sendiri (ekuitas) yang berasal

dari seroran pemilik, laba tidak dibagi dan cadangan lain yang dimiliki

oleh perusahaan. Peningkatan ROE perusahaan akan berdampak terhadap

harga saham perusahaan. Peningkatan ROE berarti peningkatan laba

bersih yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri

yang digunakan untuk menghasilkan laba bersih tersebut. Akibat

peningkatan laba bersih ini, investor akan menilai bahwa perusahaan

mempunyai kinerja yang bagus dan hal ini akan berpengaruh pada

permintaan saham perusahaan. Permintaan saham yang meningkat akan

mendorong harga saham bergerak naik.
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5. Loan to Deposit Ratio

LDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk

memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi. Kewajiban

tersebut berupa call money yang harus dipenuhi pada saat adanya

kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar

yang dimiliki perusahaan (Suyono, 2005) dalam (Prasnanugraha;2007).

MenurutRivai (2006:156) dalam (Edginarda;2012) Loan to Deposit

Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Artinya seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit

dapat mengimbangi kewajiban bank untuk dapat segera memenuhi

permintaan deposan yang ingin menarik kembali dananya yang telah

digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga

yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan

dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama

bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari

kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit

dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu

bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus

ditanggung oleh bank yang bersangkutan.
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LDR dihitung dari perbandingan antara total kredit dengan dana

pihak ketiga. Total kredit yang dimaksud adalah kredit yang diberikan

kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana

pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan dan

deposito (tidak termasuk antar bank). Standar terbaik LDR adalah

diatas 85%. Untuk dapat memperoleh LDR yang optimum, bank tetap

harus menjaga NPL.

Semakin tinggi Loan to Deposit Ratio (LDR) maka laba

perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu

menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah kredit macetnya

akan kecil).

2.1.5 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam

teori agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak

(nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer

(agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

Menurut Meisser, et al., (2006:7) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua

permasalahan yaitu : terjadinya informasi asimetris (information asymmetry),

dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai

posisi keuangan yang sebenarya dan posisi operasi entitas dari pemilik dan

terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat ketidak samaan tujuan,

dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.
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Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini

menimbulkan biaya keagenan (agency cost) yang akan ditanggung baik oleh

principal maupun agent. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini

menjadi monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring cost adalah

biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent,

yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. Bonding cost

merupakan biaya yang ditangung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi

mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan

principal. Selanjutnya residual loss merupakan pengorbanan yang berupa

berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan

agent dan keputusan principal.

GCG diawali dengan munculnya pemisahan antara pemilik dan

manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan

manajemen sebagai agen. Agency Theory mendasarkan hubungan kontrak antar

anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku

utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk

bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi

amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya.

Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan

mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap

memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan

seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang
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berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan

agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu

mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis

memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian

insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari Agency

Theory atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk

menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik

kepentingan, Jensen dan Meckling (1976).

2.1.6 Analisis Good Corporate Governance (GCG)

Perhatian dunia terhadap good corporate governance (GCG) mulai

meningkat tajam sejak negar-negara asia dilanda krisi moneter pada tahun 1997

dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk

Enron Corporation dan WorldCom di Amerika, HIH Insurance Compay Ltd dan

One-Tell Pty Ltd di Australia serta Parmalat di Itali pada awal tahun 2000 an.

Hasil analisis yang dilakukan bebagai organisasi internasional dan

regulator pemerintah di banyak negara menemukan sebab utama terjadinya tragedi

ekonomi/bisnis yang ada adalah karena lemahnya corporate governance di banyak

perusahaan. OECD mendefinisikan corporate governance sebagai berikut :

“Corporate governance is the system by which business corporation are

directed and and controlled. The corporate governance structure specifies

the distribution of rights and responsibilities among different participants

int teh corporation, such as board, the managers, shareholders, and other

stakeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions
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on corporate affairs. By doing this, it also provids the structure through

which the company objectives are set, and the means of attaining those

objectives and monitoring performance”.

Sesuai dengan definisi di atas, menurut OECD corporate governance

adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan

kegiatan bisnis perusahaan. Corporate governance mengatur pembagian tugas,

hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan,

termasuk para pemegang sahan, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua

stakeholders-nya.

Corporate governance juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang

harus diperhatikan Dewan Pengurus-Board of Directors dan Dierksi dalam

pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.

The ASX (Australian Stock Exchange) Corporate Governance Council

mendefinisikan corporate governance sebagai berikut :

“Corporate governance is the system by which companies are directed

and manged. It influences how the objectives of the company set and

achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is

optimised”.

Sesuai dengan kutipan di atas, ASX mengartikan corporate governance

sebagai sistem yang dipergunakan untuk mnegarahkan dan mengelola kegiatan

perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengruh besar dalam menentukan sasaran

usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. Corporate governance
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juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal

serta dalam analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dihadapi perusahaan.

Jill Solomon dan Aris Solomon dalam bukunya “Corporate Governance

Accountability” mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang

mengatur hubungan antara perusahaan (diwakili oleh Board of Directors) dengan

pemegang saham. Corporate governance juga mengatur hubungan dan

pertanggung jawaban atau akuntabilitas perusahaan kepada seluruh anggota

stakeholders.

Berdasarkan ketiga definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG

mempunyai lima tujuan utama sebagai berikut :

a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham,

b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non-pegang

saham,

c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,

d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board

of Directors dan manajemen perusahaan,

e. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen

senior perusahaan.

Good Corporate Governance, sebagai sistem yang mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara

kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin

kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders (Tjager
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et al., 2003). Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur,

manajer, pemegang saham dan sebagainya. Pengertian Good Corporate

Governance menurut FCGI (2001) adalah seperangkat peraturan yang mengatur

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak

kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan

esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau

dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Good Corporate Governance didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan

prinsip-prinsip antara lain fairness, transparency, accountability dan

responsibility, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen,

perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta stakeholders lainnya

yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Putri W, 2006).

Banyak pendapat mengenai definisi Good Corporate Governance, dapat

disimpulkan secara keseluruhan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu

sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara pihak manajemen,

dewan komisaris, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan

dengan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan dengan baik

dan efektif.

Prinsip-prinsip GCG menyangkut lima bidang utama: hak-hak para

pemegang saham dan perlindungannya; peran para karyawan dan pihak-pihak

yang berkepentingan (stakeholders) lainnya; pengungkapan (disclosure) yang

akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi

korporasi; tanggung jawab dewan (Dewan Komisaris maupun Direksi) terhadap
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perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Secara ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: perlakuan yang

setara (fairness), transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability),

responsibilitas (responsibility), dan independensi (Tjager et al., 2003).

Beberapa mekanisme GCG meliputi ukuran dewan komisaris, keberadaan

komisaris independen, keberadaaan komite audit dan Top share. Selanjutnya

dibawah ini akan dibahas secara ringkas mengenai mekanisme GCG tersebut.

1. Ukuran Dewan Komisaris

Suatu mekanisme mengawasi, memberikan saran, dan petunjuk

mengenai aktifitas manajemen yang dilakukan oleh Dewan Direksi.

Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap

operasional perusahaan oleh puhak manajemen, komposisi dewan

komisaris dapat memberikan kontribisi yang efektif terhadap hasil dari

proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan

terhindar dari kecurangan laporan keuangan.

2. Proporsi Komisaris Independen

Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen,

anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta

bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak

semata-mata demi kepentingan perusahaan. Keberadaan Komisaris

Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan

independen dan juga untuk menjaga fairness atau keadilan serta mampu
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memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas

dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas bahkan

kepentingan stakeholders lainnya (Alijoyo dan Zaini, 2004).

3. Keberadaan Komite Audit

Memberikan pengawasan secara menyeluruh tentang masalah

akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal

serta auditor independen. Komite Audit harus terdiri dari individu-indidvidu

yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen

yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk

melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa

alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta

pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang

diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih

adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu

permasalahan.

4. Keberadaan Top Share

Individu, keluarga, atau institusi yang memiliki kontrol terhadap

sebuah perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung pada

tingkat pisah batas hak kontrol tertentu. Pemegang saham pengendali

disebut juga sebagai pemilik ultimat terbesar. Dengan adanya konsentrasi

kepemilikan, ada pemegang saham besar yang mengendalikan perusahaan

yang dinamai pemegang saham pengendali.
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Asas Good Corporate Governance

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada

setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan

kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan

tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

1. Transparansi (Transparency)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Contoh Pelaksanaan :

Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai,

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku

kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi,

tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan,

kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham

pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya

yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem

pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat
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kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi

perusahaan. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan

perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada

pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur

dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan

kepentingan pemegang saham dan pemangku. Kepentingan lain. Akuntabilitas

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang

berkesinambungan.

Contoh Pelaksanaan :

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-

masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan

visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Perusahaan harus meyakini

bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi

sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif

dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk

semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran

utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi
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(reward and punishment system) . Dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada

etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat

pengakuan sebagai good corporate citizen.

Contoh Pelaksanaan :

Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar

dan peraturan perusahaan (by-laws). Perusahaan harus melaksanakan tanggung

jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian

lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan

pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Contoh Pelaksanaan :

Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi

oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari

benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga
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pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Masing-masing organ

perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran

dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau

melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem

pengendalian internal yang efektif.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness )

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan

lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Contoh Pelaksanaan :

Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan

untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan

perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip

transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing Perusahaan harus

memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan

sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan

karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa

membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

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
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memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penetapan peringkat

faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip

GCG Bank (ii) kecukupan tata kelola (governance) atas struktur, proses, dan hasil

penerapan GCG pada Bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG

Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Berdasarkan Pedoman Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006

tugas komite audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:

(i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan

dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai

dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit

dilaksanakan oleh manajemen.

Penilaian dan penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi

dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian dilakukan terhadap permasalahan penerapan GCG

Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada GCG

Bank secara konsolidasi.

2. Faktor-faktor penilaian GCG Perusahaan Anak yang digunakan untuk

penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara konsolidasi

ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan

Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
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3. Penetapan peringkat GCG Bank secara konsolidasi dilakukan dengan

mempertimbangkan dampak penerapan GCG Perusahaan Anak.

Pada dasarnya Good Corporate Governance merupakan suatu sistem

(input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara

berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terutama dalam arti

sempithubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi

demi tercapainya tujuan perusahaan. Good Corporate  Governance di maksudkan

untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-

kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa

kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki dengan segera. (Masthud,

2006:334).

Berdasarkan Pedoman Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006

dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan yang antara lain, pertama dewan

komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedua

anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri

berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara

tepat waktu dan lengkap. Ketiga menyampaikan laporan pertanggungjawaban

pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Komisaris independen

bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya

dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak

lain yang terkait. Akan tetapi, pengangkatan dewan komisaris independen oleh

perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak



45

dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam

perusahaan.

Pelaksanaan corporate governance diharapkan dapat meningkatkan

kualitas laporan keuangan yang akhirnya dapat meningkatkan daya informasi

akuntansi. Kualitas laporan keuangan dapat diukur dari reaksi pasar atas

pengumuman laporan keuangan. Daya informasi ini diduga dipengaruhi oleh

faktor pemegang saham dan struktur corporate governance dalam hal ini

komposisi dewan komisaris dan komite audit. Selain itu keberadaan pemegang

saham mayoritas juga diduga mampu mempengaruhi kebijakan dan keputusan

yang diambil oleh dewan komisaris dan komite audit.

Good Corporate Governance (GCG): Dalam Peraturan Bank Indonesia

NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 penilaian terhadap faktor GCG

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meruapakan penilaian terhadap

manajemen bank atas prinsip-prinsip GCG.Adapun prinsi-prinsip GCG tersebut

diantaranya: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta

kewajaran.

2.2 Teori Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Variabel Kesimpulan

dan Hasil

Irmala Sari /
2010

Pengaruh
Mekanisme Good
Corporate

Independen :
kepemilikan
pemegang saham

Mekanisme
Pemantauan Tata
Kelola Yang Baik
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Governance
Terhadap Kinerja
Perbankan
Nasional
(Studi Pada
Perusahaan
Perbankan Yang
Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia
Periode 2006-
2008)

pengendali
(OWN),
kepemilikan
asing (FOR),
kepemilikan
pemerintah
(GOV), ukuran
dewan direksi
(BOD), ukuran
dewan
komisaris
(BOC),
komisaris
independen
(INDB), auditor
eksternal (BIG
4), CAR
dan SIZE
Dependen :
kinerja
perusahaan
perbankan yang
diproksikan
melalui ROA

masih menjadi
masalah dalam
rangka
meningkatkan
tujuan yang ingin
dicapai oleh
shareholders,
stakeholders juga
tujuan perusahaan
pada periode
penemuan
diadopsinya Good
Corporate
Governance di
Indonesia. Hal ini
dibuktikan dari
tingkat
pengaruhnya antara
tata kelola
perusahaan dengan
kinerja perusahaan
masih dikatakan
kecil yaitu 44,6%

Lestari /2010 Pengaruh
Pengungkapan
Good Corporate
Governance Dan
Manajemen Laba
Terhadap Asimetri
Informasi Pada
Perusahaan
Manufaktur Yang
Terdaftar Di BEI

Independen
:pengungkapan
GCG dan
manajemen laba
Dependen :
Asimetri
informasi

Pengungkapan
GCG dan
manajemen laba
brpengaruh secara
signifikan terhadap
asimetri informasi,
pengungkapan
GCG berpengaruh
negatif dan
signifikan terhadap
asimetri informasi.
Manajemen laba
tidak berpengaruh
terhadap asimetri
informasi.

Yuli
Christian/
2009

Analisis Perbedaan
Kinerja Keuangan
Bank
Umum Pemerintah
Dan Bank Umum
Swasta
Nasional Dengan

Independen :
rasio keuangan
yang terdiri dari
CAR,
RORA, NPM,
ROA, BOPO,
LDR, CAMEL

Kinerja keuangan
Bank Umum
Pemerintah lebih
baik
dibandingkan
dengan Bank
Umum Swasta
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Menggunakan
Rasio Keuangan
Periode 2003-2007

Dependen :
Kinerja
Keuangan Bank
Umum
Pemerintah Dan
Bank Umum
Swasta

Nasional. Dengan
menggunakan
bahwa CAR
rata-rata Bank
Umum Pemerintah
lebih besar
dibandingkan
dengan CAR
Bank Umum
Swasta Nasional.

Amir Hasan/
2009

Perbandingan
Kinerja Keuangan
Pada
Bank Umum
Swasta Nasional
Program
Rekapitalisasi
Dengan
Bank Pemerintah

Independen :
CAR,
RORA, NPM,
ROA, BOPO,
LDR

Dependen :
kinerja keuangan

CAR,
RORA, NPM,
ROA, BOPO, LDR
Terdapat perbedaan
yang signifikan
diantatara Bank
Rekap
dengan Bank
Pemerintah.

Sri Pujiyanti/
2009

Analisis Kinerja
Keuangan
Mengenai Tingkat
Kesehatan Bank
Dengan
Menggunakan
Metode Camel
”(Studi Kasus
Pada Pt. Bank
Negara Indonesia
(Persero) Tbk Dan
Pt. Bank Bukopin
Tbk Periode 2006-
2008)

Independen :
rasio keuangan
yang terdiri dari
CAR,
RORA, NPM,
ROA, BOPO,
LDR, CAMEL
Dependen :
Tingkat
kesehatan Bank.

PT.  Bank Bukopin
Tbk lebih sehat
dibandingkan
dengan PT Bank
Negara Indonesia
(Persero) Tbk. Hal
ini dapat dilihat
dari aspek Asset,
Manajemen,
Earning dan
Liquidity yang
dimiliki oleh PT.
Bank Bukopin Tbk
lebih baik daripada
yang dimiliki PT.
Bank Negara
Indonesia (Persero)
Tbk.

Ayu Maha
Dewi / 2012

Analisis CAMELS
: penilaian tingkat
kesehatan bank
yang terdaftar di
bursa efek
indonesia

Indipenden :
permodalan,
kualitas aktiva,
manajemen,
rentabilitas,
likuiditas, dan
sensivitas
Dependen :

Tingkat kesehatan
perusahaan
perbankan yang
terdaftar di BEI
sebanyak 23 bank
memiliki prediakat
sehat, satu bank
berpredikat cukup
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resiko pasar sehat yaitu bank
agroniaga, dan satu
bank mendapatkan
predikat tidak sehat
yaitu bank Century.

2.3 Teori Dalam Islam (Islamic Theory)

Dalam konsep islam, disimpulkan bahwa agama yang diturunkan kepada

manusia oleh Allah SWT, melalui Nabi Muhammad SAW ternyata merupakan

suatu sistem way of life yang utuh, sesuai dan tidak bertentangan dengan ilmu

pengetahuan serta fenomena alam yang ada (Safri, 2008).

Dalam Al–Qur’an telah dijelaskan masalah kepatuhan dan ketaatan dalam

berniaga dan pencatatan akuntansi khususnya penyajian laporan keuangan yang

sesuai dengan dalil–dalil berikut:

1. Surat Al–Baqarah ayat 282:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179]

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang
yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri
tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada
dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang
lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
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janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar
sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di
sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu
itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual
beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika
kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu.

Maksud dari ayat diatas adalah menjelaskan tentang proses dari akuntansi

yaitu pencatatan dan pemberian informasi berupa jual beli, hutang piutang yang

merupakan bagian dari laporan keuangan dalam menyediakan informasi yang

sangat penting bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

2. Surat Al–Hadiid ayat 25:



















Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan
bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang
padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat
bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan
supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan
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rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya
Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Sedangkan maksud dari surat Al–Hadiid ayat 25 diatas adalah tentang

neraca keadilan yakni keseimbangan (balance) antara sisi aset dan kewajiban serta

modal yang semuanya merupakan informasi dalam laporan keuangan.

3. Surat Asy–Syu’araa ayat 182–183:









Artinya: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah
kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu
merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Tujuan dari ayat diatas adalah mengenai keadilan yang merupakan prinsip

dari neraca serta informasi yang disajikan haruslah tepat dan sesuai dengan

kenyataan, sehingga tidak mengakibatkan kesalah pahaman antara investor dan

pihak manajemen perusahaan.

Dari ketiga ayat di atas, Allah SWT menyatakan bahwa tidak dibolehkan

berbuat kecurangan dalam pencatatan dan diharapkan selalu membuat catatan

yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh memanipulasi

laporan keuangan sesuai dengan keinginan kita karena dapat merugikan dan

menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk mengambil suatu

keputusan atau pertimbangan sehingga dapat mengakibatkan kesalahpahaman

antara investor dan pihak manajemen perusahaan, dan apabila berniaga dan

adanya keadilan (neraca) yang merupakan konsep dari laporan keuangan.
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2.4 Hipotesis Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh kinerja

keuangan bank pemerintah dan bank swasta berbeda yang karena hal itu peneliti

berharap untuk melanjutkan penelitian tersebut. Dalam penelitian berikut ini yang

menjadi hipotesis adalah sebagai berikut :

1.4.1 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal suatu bank

adalah dengan capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR

merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan

aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva

yang berisiko (Dendawijaya, 2009:121) dalam (Edginarda;2012). Semakin tinggi

CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari

setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Sehingga dapat terlihat bank

mana yang mampu menanggung resiko dari setiap kredit apakah bank pemerintah

atau bank swasta nasional.

H1 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada indikator Capital

Adequacy Ratio CAR) antara Bank Pemerintah dengan Bank Umum Swasta

Nasional.

1.4.2 Non-Performing Loan (NPL)
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Non-Performing Loan merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas

aset bank. Rasio Non-Performing Loan menunjukkan kemampuan manajemen

bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga

semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan memungkinkan

pencapaian laba semakin rendah (Rudyono;2011). Hal ini mengakibatkan harga

saham menurun, karena buruknya kinerja bank membuat kepercayaan investor

terhadap bank terebut berkurang. Sehingga para investor tidak mau lagi

menginvestasikan dananya pada bank tersebut. Dari hal tersebut dapat ditarik

hipotesis.

H2 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada indikator Non-

Performing Loan (NPL) antara Bank Pemerintah dengan Bank Umum

Swasta Nasional.

1.4.3 Net Profit Margin (NPM)

Penelitian Merkusiwati (2007) dalam (Suciani;2012) menggambarkan

tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen dengan rasio Net Profit Margin

(NPM), alasannya karena seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup

manajemen umum, manajemen risiko, dan kepatuhan bank pada akhirnya akan

mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. Semakin besar NPM, maka

kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada bank tersebut dan

semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi.
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H3 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada indikator Net Profit

Margin NPM antara Bank Pemerintah dengan Bank Umum Swasta Nasional.

4.1.4 Return On Equity (ROE)

Menurut Sartono (2001) dalam (Aminatuzzahra:2010), ROE merupakan

pengembalian hasil atau ekuitas yang jumlahnya dinyatakan sebagai suatu

parameter dan diperoleh atas investasi dalam saham biasa perusahaan untuk suatu

periode waktu tertentu. Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan

mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari

investasi yang telah dilakukan dari pemilik modal sendiri atau pemegang saham.

Besarnya ROE sangat dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh perusahaan,

semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin meningkatkan ROE.

Helmy Baharudin pada tahun 2007, yang membahas tentang “Perbandingan

Kinerja Keuangan pada Bank pemerintah dan Bank Swasta Rumusan masalah

pada penelitian tersebut adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Dan

Terdapat perbedaan signifikan pada Return On Equity (ROE), Biaya

Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) dan Capital Adequacy Ratio

(CAR) pada Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional

H4 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada indikator Return On

Equity ROE antara Bank Pemerintah dengan Bank Umum Swasta Nasional.

4.1.5 Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi

kewajiban keuangan yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call money

yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya
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dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan (Suyono, 2005) dalam

(Prasnanugraha;2007). Menurut Rivai (2006:156) dalam (Edginarda;2012) Loan

to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya

seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi

kewajiban bank untuk dapat segera memenuhi permintaan deposan yang ingin

menarik kembali dananya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan

kredit. Semakin tinggi Loan to Deposit Ratio (LDR) maka laba perusahaan

semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit

dengan efektif, sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil). Sehingga dapat

terlihat bank mana yang mampu memenuhi kewajiban keuangan yang harus

dipenuhi apakah bank pemerintah atau bank swasta nasional.

H5 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada indikator Loan to

Deposit Ratio (LDR) antara Bank Pemerintah dengan Bank Umum Swasta

Nasional.

4.1.6 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance menurut FCGI (2001) adalah seperangkat

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang

kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan.
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Tahun  2001 tercatat skandal keuangan di perusahaan publik yang

melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma

Tbk (Boediono, 2005). Hal tersebut membuktikan bahwa praktik manipulasi

laporan keuangan tetap dilakukan oleh pihak korporat meskipun sudah menjauhi

periode krisis tahun 1997-1998. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kurangnya

penerapan corporate governance. Bukti menunjukkan lemahnya praktik corporate

governance di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan keputusan dalam

perusahaan dan tindakan perusahaan.

Irmala Sari (2010) meneliti tentang Pengaruh Mekanisme Good Corporate

Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional menunjukan bahwa

Mekanisme Pemantauan Tata Kelola Yang Baik masih menjadi masalah dalam

rangka meningkatkan tujuan yang ingin dicapai oleh shareholders, stakeholders

juga tujuan perusahaan pada periode penemuan diadopsinya Good Corporate

Governance di Indonesia pada tahun 2006-2008 . Hal ini dibuktikan dari tingkat

pengaruhnya antara tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan masih

ikatakan kecil yaitu 44,6%.

Implementasi GCG merupakan salah satu ketentuan yang semakin

ditekankan pada perusahaan perbankan. Hal ini dimaksudkan bahwa pengeloaan

dana investor dapat dikelola dengan baik dan benar oleh manajemen perusahaan

akan menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholder. Penerapan GCG meliputi

pengawasan terhadap kinerja manajer. Dengan adanya pengawasan yang baik dari

manajemen maka diharapkan bank akan memberikan keuntungan kepada pemilik

perusahaan dan dimaksudkan juga untuk meningkatkan kinerja keuangan bank.
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Pada penelitian Deni dan Komsiyah (2004) hasilnya menyatakan bahwa variabel

good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai

dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan

yang dinyatakan dalam National Code for Good Corporate Governance 2001

adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan

mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik

memonitor efektifitas pelaksanaan good corporate governance. Berdasarkan

wacana diatas maka peneliti menyimpulkan hipotesis.

H6 : Terdapat perbedaan kinerja antara bank pemerintah dan bank

swasta nasional dengan menggunakan indikator good corvorate govermance

(GCG)

2.5 Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang yang jelas dan sistematis, maka

gambar berikut ini menyajikan kerangka berpikir penelitian dan menjadi pedoman

dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan.

Gambar. 2.2
Kerangka Konseptual

BANK

Bank Swasta
Nasional

Bank
Pemerintah
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