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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Bank

UU Pokok Perbankan menjelaskan definisi bank sebagai berikut: Bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU

No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan). Secara umum bank didefinisikan sebagai

perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit dalam jangka

waktu yang ditentukan dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang

kekurangan dana

II.2. Jenis-jenis Bank di Indonesia

Jika dilihat dari jenisnya menurut Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank terbagi menjadi:

1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau

berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran; atau bank komersial.

2. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa
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dalam lalu-lintas pembayaran. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit ke

masyarakat.

Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan

operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan

dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya

dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha

bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip

kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (Bank Indonesia, 2013).

Gambar 2. 1.

Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia

Sumber: Bank Indonesia (2013)
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Selanjutnya, menurut Kasmir (2004) jenis-jenis perbankan dilihat dari

berbagai segi, antara lain:

1. Dilihat dari kepemilikannya:

a. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh

pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh

pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh

swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu

pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Dalam Bank

Swasta Milik Nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh

badan usaha yang berbentuk koperasi.

c. Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta

asing mau asing suatu negara.

d. Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing

dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara

mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.
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2. Dilihat dari statusnya:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

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.

3. Dilihat dari segi cara menentukan harga:

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Merupakan bank yang melakukan investasi yang halal, berdasarkan

prinsip perangkat bunga.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Merupakan bank dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa,

melakukan investasi yang halal saja.

II.3. Laporan Keuangan

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Standar

Akuntansi Keuangan, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai

cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan
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laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan

keuangan. (Ikatan Akuntan Indonesia: 2007)

Menurut Sugiyarso dan Winarni (2006;1) menyebutkan laporan keuangan

(financial statement) merupakan daftar ringkasan akhir transaksi keuangan

organisasi yang menunjukkan semua kegiatan operasional organisasi dan

akibatnya selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan terdiri dari

antara lain: neraca (balance sheet), laporan laba-rugi (income statement), laporan

posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan

arus kas atau arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang

merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Dalam peradaban islam pencatatan pertama dapat dilihat dari lembaga

keuangan islam yaitu Baitul Maal. Dalam Islam setiap transaksi atau akad harus

dicatat, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang

berbunyi:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 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 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
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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.”

Sehingga laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk

menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Melalui ayat Allah SWT,

memerintahkan adanya pencatatan dalam setiap transaksi sebagai bukti

memperkuat dan mengetahui kejadian masa lalu dalam setiap transaksi yang

dilakukan. Dan sebagai bentuk menjaga dari setiap permasalahan yang timbul

dimasa yang akan datang yang tanpa diduga (Mutmaidah: 2010; 17).

Menurut PSAK No. 1 (2002; par 12-14) tujuan dari laporan keuangan

adalah:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai untuk pengambilan

keputusan ekonomi dan menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian

di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-

keuangan.

3. Menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) dalam PSAK No.31 tentang

Akuntansi Perbankan, laporan keuangan bank terdiri atas:
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1. Neraca

Bank menyajikan aset dan kewajiban dalam neraca berdasarkan

karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi bank menyajikan secara terperinci unsur pendapatan dan

beban, serta membedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang

berasal dari kegiatan operasional dan non operasional.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aset

bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip

pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan

keuangan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis.

II.4. Manfaat Laporan Keuangan

Sesuai dengan Statement of Financial Accounting Concepts No. 1 tentang

Tujuan dari pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat

kepada investor, kreditor dan pemakai lainnya, baik yang sekarang dan potensial
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pada pembuatan keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis secara rasional.

Tujuan kedua pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi untuk membantu

investor, kreditor, dan pemakai lainnya baik yang sekarang maupun yang

potensial dalam menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian dari prospective

penerimaan kas dari deviden atau bunga. (Yulia, 2005).

II.5. Analisa Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan pada dasarnya dilakukan untuk melihat prospek

dan resiko yang dihadapi oleh suatu entitas usaha. Prospek dapat diartikan sebagai

tingakt keuntungan (profitabilitas) sedangkan resiko untuk mengetahui kesulitan-

kesulitan yang dihadapi entitas, dalam hal ini khususnya perbankan.

Analisis Laporan keuangan menurut Sofyan (2009: 333) adalah

menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil

dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna

antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun datan non-

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang

sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Tujuan pokok

analisis keuangan adalah analisis kinerja di masa yang akan datang.

Hanafi dan Halim (2005) mengemukakan bahwa untuk menganalisis

laporan keuangan, seorang analis keuangan harus melakukan beberapa hal:

1. Menentukan tujuan dari analisis keuangan
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2. Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan

keuangan dan rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan tersebut.

3. Memahami kondisi ekonomi dan bisnis yang mempengaruhi usaha

perusahaan tersebut.

Ang (1997) dalam Epri (2007: 29) menyatakan bahwa analisis laporan

keuangan dapat dibagi menjadi tiga jenis: intracompany basis (perbandingan

internal perusahaan untuk mendeteksi adanya perubahan-perubahan keuangan

perusahaan atau trend yang signifikan), intercompany basis (perbandingan dengan

perusahaan lain yang dapat memberikan gambaran posisi kompetitif perusahaan

yang bersangkutan) dan industry average (perbandingan dengan rata-rata industri

dari industri yang sama dengan perusahaan yang akan dianalisis).

II.6. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap

perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan

perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Bank sebagai

sebuah perusahaan wajib mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap

kinerja bank yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan transparansi atau

pengungkapan informasi laporan keuangan bank yang bertujuan untuk

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan

posisi keuangan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan (Gunawan & Dewi,

2003).
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Munawir (2002; 31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja

keuangan perusahaan ada empat, yaitu mengetahui tingkat likuiditas, tingkat

solvabilitas, tingkat rentabilitas, dan tingkat stabilitas. Pengukuran kinerja

keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan oleh

manajemen. Pengukuran kinerja keuangan juga memberikan penilaian atas

kemampuan perusahaan untuk bertahan dan terus berkembang. Manajemen

perusahaan diharapkan untuk melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan atas

kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat.

Sesuai dengan PBI No. 13/1/PBI2011 tentang penilaian tingkat kesehatan

bank umum, Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan

menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara individual

maupun secara konsolidasi. Dan dengan diberlakunya Surat Edaran Bank

Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 maka Surat Edaran Bank

Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum dengan penilaian CAMELS dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan

Risiko (Risk-based Bank Rating) secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1

Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan

Desember 2011.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan

berdasarkan risiko (Risk-based Bank Rating) merupakan penilaian yang

komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang

meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.



23

Pendekatan tersebut memungkinkan Bank Indonesia sebagai pengawas melakukan

tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena penilaian dilakukan

secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko

yang signifikan serta dapat segera dikomunikasikan kepada Bank dalam rangka

menetapkan tindak lanjut pengawasan. (http://www.bankirnews.com; 2013)

Mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, manajemen Bank

perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam

menilai tingkat kesehatan bank.

1. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko Bank dan

dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini

dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal

yang dapat meningkatkan Risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan

Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, Bank

diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Bank

serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif

dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat

Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan

kompleksitas usaha Bank. Parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan

Bank dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib

digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank. Namun demikian, Bank
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dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan

karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai Tingkat Kesehatan

Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik.

3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian

Tingkat Kesehatan Bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan

Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-

masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan

peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan

pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai

mengenai Risiko dan kinerja keuangan Bank.

4. Komprehensif dan Tersetruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta

difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara

terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan

antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta perusahaan anak yang

wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan

rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat

permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

Cakupan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan pendekatan risiko

(Risk-based Bank Rating) pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP

tanggal 25 Oktober 2011 meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Penilaian Profil Risiko
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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.

1) Penilaian Risiko Inheren

Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat

pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun

yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank.

Karakteristik Risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal

maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis,

kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank

melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan

parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan tingkat Risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko

mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis

Risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to
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moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan

peringkat 5 (high).

Berikut ini adalah beberapa parameter/indikator minimum yang wajib

dijadikan acuan oleh Bank dalam menilai Risiko inheren. Bank dapat

menambah parameter/indikator lain yang relevan dengan karakteristik

dan kompleksitas usaha Bank dengan memperhatikan prinsip

proporsionalitas.

a) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak

lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada

umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya

bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer),

atau kinerja peminjam dana (borrower). Risiko Kredit juga dapat

diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur,

wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha

tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko Konsentrasi Kredit dan wajib

diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko inheren. Dalam menilai

Risiko inheren atas Risiko Kredit, parameter/indikator yang digunakan

adalah: (i) komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi; (ii)

kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan; (iii) strategi
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penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan (iv)

faktor eksternal.

b) 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. Risiko suku bunga dapat berasal baik

dari posisi trading book maupun posisi banking book. Penerapan

Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan komoditas wajib

diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan

Anak. Cakupan posisi trading book dan banking book mengacu pada

ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter/indikator

yang digunakan adalah: (i) volume dan komposisi portofolio, (ii)

kerugian potensial (potential loss) Risiko Suku Bunga dalam Banking

Book (Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB) dan (iii) strategi

dan kebijakan bisnis.

c) 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,
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tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini

disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk).

Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank

melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak

adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption)

yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (market

liquidity risk).

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas, parameter yang

digunakan adalah: (i) komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi

rekening administratif; (ii) konsentrasi dari aset dan kewajiban; (iii)

kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan (iv) akses pada sumber-

sumber pendanaan.

d) 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.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional,

parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) karakteristik dan

kompleksitas bisnis; (ii) sumber daya manusia; (iii) teknologi
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informasi dan infrastruktur pendukung; (iv) fraud, baik internal

maupun eksternal, dan (v) kejadian eksternal.

e) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum

dan/atau 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.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum, parameter/indikator

yang digunakan adalah: (i) faktor litigasi; (ii) faktor kelemahan

perikatan; dan (iii) faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-

undangan.

f) Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam

mengambil keputusan dan/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 perumusan

strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Stratejik,

parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) kesesuaian strategi

bisnis Bank dengan lingkungan bisnis; (ii) strategi berisiko rendah dan
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berisiko tinggi; (iii) posisi bisnis Bank; dan (iv) pencapaian rencana

bisnis Bank.

g) 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.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan,

parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) jenis dan signifikansi

pelanggaran yang dilakukan, (ii) frekuensi pelanggaran yang

dilakukan atau track record ketidakpatuhan Bank, dan (iii)

pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku

umum untuk transaksi keuangan tertentu.

h) 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 (below the line) dan

bersifat langsung (above the line).

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi,

parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) pengaruh reputasi

negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait; (ii) pelanggaran
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etika bisnis; (iii) kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank; (iv)

frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif Bank; dan

(v) frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

2) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian

terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh

pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Umum. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk

mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai

prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai

penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala,

kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank.

Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko

perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian

terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu: (i) tata kelola Risiko;

(ii) kerangka Manajemen Risiko; (iii) proses Manajemen Risiko,

kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi

manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan

memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
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Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko terhadap keempat aspek

tersebut di atas dilakukan secara terintegrasi yang mencakup hal-hal

sebagai berikut:

a) Tata Kelola Risiko

Tata kelola Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat

Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk

tolerance); dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan

Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan

tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

b) Kerangka Manajemen Resiko

Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi

Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan

diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi

dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif

termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii)

kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

c) Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan

Kecukupan Sistem Informasi Manajemen.

Proses Manajemen Risiko, kecukupan Sumber Daya Manusia, dan

kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko mencakup evaluasi

terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
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pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen

Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya

manusia dalam mendukung efektivitas proses Manajemen Risiko.

d) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko.

Kecukupan sistem pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap:

(i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji

ulang oleh pihak independen (independent review) dalam Bank baik

oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan

Kerja Audit Intern (SKAI). Kaji ulang oleh SKMR antara lain

mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk

mengukur dan menetapkan limit Risiko, sedangkan kaji ulang oleh

SKAI antara lain mencakup keandalan kerangka Manajemen Risiko

dan penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis dan/atau unit

pendukung.

b. Good Corporate Governance (GCG)

1) 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.

2) Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i)

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana dimaksud pada
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angka 1); (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.

3) Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu

Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5.

Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan

GCG yang lebih baik.

c. Earning (Rentabilitas)

1) Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja

Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan

(sustainability) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Penilaian

dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas

Rentabilitas Bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja peer

group¸ baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam menentukan peer group, Bank perlu memperhatikan skala bisnis,

karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data

dan informasi yang dimiliki.

2) Penetapan peringkat faktor Rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis

yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator

Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan

memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta
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mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi Rentabilitas

Bank.

3) Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat

yakni Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5.

Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan

kondisi Rentabilitas Bank yang lebih baik.

d. Capital (Permodalan)

1) 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 kecukupan modal

dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar

modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.

2) Dalam melakukan penilaian, Bank perlu mempertimbangkan tingkat,

trend, struktur, dan stabilitas Permodalan dengan memperhatikan kinerja

peer group serta kecukupan manajemen Permodalan Bank. Penilaian

dilakukan dengan menggunakan parameter/indikator kuantitatif maupun

kualitatif. Dalam menentukan peer group, Bank perlu memperhatikan

skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta

ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

3) Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi:
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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.

b) Pengelolaan Permodalan Bank

Analisis terhadap pengelolaan Permodalan Bank meliputi manajemen

Permodalan dan kemampuan akses Permodalan.

4. Faktor Permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif

dan terstruktur terhadap parameter/indikator Permodalan sebagaimana

dimaksud pada angka 3) dengan memperhatikan signifikansi masing-

masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain

yang mempengaruhi Permodalan Bank.

5. Penetapan faktor Permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat

yakni Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5.

Urutan peringkat faktor Permodalan yang lebih kecil mencerminkan

kondisi pemodalan Bank yang lebih baik.

II.7. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perbandingan perbandingan kinerja keuangan antara

Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional telah banyak dilakukan.
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Salah satunya dilakukan oleh Marwanto Marsuki dkk (2012) dengan meneliti

tentang perbandingan kinerja keuangan Bank Pemerintah dan Bank Swasta

Nasional Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang tercatat dalam

laporan bank Indonesia tahun 2006-2011 dengan jumlah 38 Bank, dengan sampel

4 Bank Pemerintah dan 7 Bank Swasta Nasional Devisa. Indikator kinerja

keuangan diukur dengan CAMEL yang terdiri dari rasio-rasio CAR, RORA,

NPM, ROA, OR, CM Ratio dan LDR. Metode analisis adalah uji beda Anova.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika diukur dari rasio-rasio CAR, RORA,

NPM, ROA dan OR, ternyata tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara

bank pemerintah dan bank swasta nasional. Namun jika dilihat dari LDR dan CM

Ratio, ternyata terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank pemerintah dan

bank swasta nasional.

Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Ima, pada tahun 2008 yang

mengambil judul “Perbandingan Kinerja Keuangan pada Bank Pemerintah dan Bank

Umum Swasta Nasional”. Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah apakah

terdapat perbedaan yang signifikan pada Cash Ratio (CR), Loan to Deposit Ratio

(LDR), Non Performing Loan (NPL), Aktiva Produktif Bermasalah (APB), Interest

Rate Risk (IRR), Posisi Devisa Netto (PDN), Net Interest Margin (NIM), Biaya

Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Aseet (ROA), Capital

Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional?

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan

triwulan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, perhitungan kewajiban penyediaan

modal minimum, dan kualitas aktiva produktif untuk periode Maret 2003 sampai

dengan Desember 2007 yang dipakai untuk menganalisa kinerja laporan keuangan,
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serta informasi lainnya yang diperoleh dari situs BI dan InfoBank dari tahun 2003

sampai Desember 2007. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian tersebut

dilakukan dengan menggunakan System Non Random Sampling yaitu Purposive

Sampling.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi,

dengan menggunakan teknik analisis data dengan uji beda dua rata-rata sampel bebas

atau uji t. Kesimpulan dari penelitian terdahulu yang kedua adalah sebagai berikut:

a. Terdapat perbedaan yang signifikan untuk Non Performing Loan (NPL), Aktiva

Produktif Bermasalah (APB), Beban Operasional/Pendapatan Operasional

(BOPO), Net Interest Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR), Posisi

Devisa Netto (PDN) pada Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji statistik yang menggunakan taraf

signifikansi 5 persen, dimana –t tabel atau t hitung > t tabel.

b. Terdapat perbedaan yang tidak signifikan untuk Cash Ratio (CR), Loan to

Deposit Ratio (LDR), Return On Asset (ROA), Interest Rate Risk (IRR) pada

Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional. Hal ini ditunjukkan

dengan hasil uji statistik yang menggunakan taraf signifikansi 5 persen.

II.8. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis ingin mencoba membandingkan sejauh mana

kinerja keuangan jika dinilai dari faktor Rentabilitas dengan pendekatan Risiko (Risk-

based Bank Rating/RBBR)  antara Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta

Nasional Go Public seperti yang digambarkan melalui gambar berikut ini:

Gambar. 2.2
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Kerangka Konseptual

II.9. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian

penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja bank dalam

menghasilkan laba (Rentabilitas) pada indikator Return on Asset

(ROA) antara Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Go

Public.

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja bank dalam

menghasilkan laba (Rentabilitas) pada indikator Return on Asset

(ROA) antara Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Go

Public

2. H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja bank dalam

menghasilkan laba (Rentabilitas) pada indikator Net Interest Margin

Bank
Pemerintah

Bank Umum
Swasta Nasional

Faktor Rentabilitas

1. Kinerja bank dalam

menghasilkan laba

(Rentabilitas)

2. Sumber-sumber yang

mendukung rentabilitas
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(NIM) antara Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Go

Public.

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja bank dalam

menghasilkan laba (Rentabilitas) pada indikator Net Interest Margin

(NIM) antara Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Go

Public

3. H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada sumber-sumber yang

mendukung rentabilitas pada parameter/indikator 1 antara Bank

Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Go Public.

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan pada sumber-sumber yang

mendukung rentabilitas pada parameter/indikator 1 antara Bank

Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Go Public

4. H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada sumber-sumber yang

mendukung rentabilitas pada parameter/indikator 2 antara Bank

Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Go Public.

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan pada sumber-sumber yang

mendukung rentabilitas pada parameter/indikator 2 antara Bank

Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Go Public


