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ABSTRACT 

 

The purpose of this descriptive study is to find out the financial performance of 

bank and its risk profile. The object of this research is OCBC NISP Bank with the 

observation period of five years from 2004 to 2008. This study is also comparing the size 

of banks and its ROE. The hypothesis of size and ROE were tested using the Independent 

Sample T-Test. 

Based on the research, the results are: the low ROE is caused by the lack of 

ability to collect funds, while the decrease of the profitability is caused by the increase of 

high cost funds, and the low placement of assets. Credit risk, liquidity risk, interest rate 

risk, and capital risk of OCBC NISP Bank are quite low. The statistical analysis shows 

that there is a significant difference between the ROE of small bank and large bank. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan industri perbankan memberikan dampak yang cukup besar terhadap 

perekonomian indonesia, dimana sektor tersebut mempunyai peranan sekitar 80%-90% 

dari sistem keuangan yang ada. Hal ini terlihat saat krisis ekonomi dan moneter pada 

pertengahan tahun 1997 yang menyebabkan jatuhnya sistem ekonomi di Indonesia, 

khususnya di sektor perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi ternyata tidak 

mampu menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga masyarakat mengalami krisis 

kepercayaan dan terjadi penarikan dana secara besar-besaran (rush). Untuk mengatasi 

situasi ini, pemerintah mengambil langkah berupa restrukturisasi perbankan secara 

menyeluruh.  

Restrukturisasi perbankan ini bertujuan untuk menjamin kegiatan operasional 

perbankan yang sehat dan tersedianya fasilitas jasa perbankan yang merupakan hal yang 

sangat penting sebagai wadah untuk memobilisasi dana, menciptakan infrastruktur 

hukum dan standar pengawasan perbankan, menciptakan dan mempertahankan sistem 

perbankan yang sehat, dan untuk menyelesaikan masalah bank yang lemah dan insolven 

serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan (Gunawan, 

Jasmina, Rizali, 1998). Penciptaan bank yang sehat dan memiliki kinerja yang baik dapat 

memicu kepercayaan masyarakat yang tinggi, dan pada akhirnya akan menciptakan 

pertumbuhan industri perbankan yang kuat. Hal tersebut bahkan masih terus menjadi 

sorotan industri perbankan hingga kini. Oleh karena itu, selain mengawasi tingkat 
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kesehatan bank, penting untuk memantau kondisi bank-bank yang ada melalui penilaian 

kinerja. 

Kinerja (performance) bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai suatu 

bank dalam kegiatan operasionalnya dalam segala aspek, baik menyangkut aspek 

keuangan, pemasaran, penghimpunan, penyaluran dana, sumber daya manusia, maupun 

teknologi. Pada aspek penghimpunan dan penyaluran dana, kinerja keuangan bank 

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

(Jumingan, 2008). Adapun penilaian kondisi likuiditas bank dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada 

para deposan. Penilaian aspek profitabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

menciptakan keuntungan (profit) pada suatu bank bagi para pemiliknya. Kinerja bank 

yang baik akan berdampak baik pada pihak intern maupun bagi pihak ekstern bank. 

Indikator berupa analisa rasio-rasio keuangan merupakan peralatan sederhana yang dapat 

memberikan manfaat untuk menentukan aktivitas usaha bank dengan lebih efektif dan 

efisien.   

Berbagai penelitian serupa mengenai penilaian kinerja keuangan bank telah 

banyak dilakukan, dan salah satu ukuran penilaian kinerja yang umum digunakan oleh 

peneliti pada rasio keuangan adalah Return on Equity (ROE). Selain dapat 

menggambarkan tingkat profitabilitas, rasio ini mampu mencerminkan besarnya risiko 

yang ada. Hal ini didasarkan atas konsep high risk, high return seperti yang diungkapkan 

oleh Idroes (2008) bahwa hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi 

secara linier negatif. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang 

semakin besar untuk dihadapi.  
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Salah satu bank yang memiliki ROE cukup rendah pada tahun 2008 adalah Bank 

OCBC NISP, yaitu sekitar 9% dengan rata-rata ROE bank lain sekitar 12%. Jika 

dibandingkan dengan bank yang memiliki asset setara, yaitu Bank Mega dan Bank 

Bukopin, keduanya memiliki ROE jauh diatas Bank OCBC NISP yaitu sekitar 18% dan 

17% yang tergolong cukup tinggi dalam kategori Bank Swasta Devisa. ROE yang rendah 

dapat disebabkan oleh kurang mampunya suatu bank dalam menghimpun dana dari 

masyarakat, atau tidak mampu menghasilkan laba yang berasal dari kegiatan 

operasionalnya.  

 

BANK ASSET 2008 ROE 2008 

BCA 244,712,927 23% 

DANAMON 104,842,261 14% 

CIMBNIAGA 69,301,394 7% 

PANIN 63,231,511 9% 

PERMATA 53,992,357 11% 

BII 53,893,523 10% 

MEGA 34,873,650 18% 

OCBC NISP 34,245,838 9% 

BUKOPIN 32,797,660 17% 

UOB BUANA 21,204,929 8% 

ROE rata-rata               12% 

 

 Namun, meskipun suatu bank dikatakan mampu menghimpun dana, kegiatan 

tersebut juga dapat menyebabkan rendahnya ROE apabila biaya-biaya yang dikeluarkan 
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oleh bank untuk menghimpun dana terlalu besar, baik dalam bentuk biaya bunga atau 

biaya operasional. Dana tersebut akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit pada 

masyarakat untuk menghasilkan laba bagi bank berupa pendapatan bunga.  Sehingga, 

rendahnya ROE juga dapat disebabkan oleh tingginya biaya bunga dan operasional, atau 

rendahnya pendapatan bunga. Faktor pendapatan bunga dapat dipengaruhi oleh tingkat 

penyaluran kredit atau aktiva produktif lain, pendapatan bunga aktiva produktif, dan 

beban penyisihan aktiva produktif, sedangkan biaya bunga dipengaruhi oleh komposisi 

dana bank tersebut. 

Faktor size bank juga diindikasikan dapat menyebabkan perbedaan nilai pada 

ROE. Hal ini didasarkan isu bahwa terdapat beberapa bank dalam kategori Bank Swasta 

Devisa yang memiliki total asset cukup besar, diiringi rasio ROE yang cukup tinggi pada 

tahun 2008 seperti Bank Central Asia dan Bank Danamon, yaitu sekitar 23% dan 14%. 

Jika total asset diasumsikan sebagai ukuran besarnya bank, maka Bank OCBC NISP, 

Bank Bukopin, dan Bank Mega dapat dikategorikan sebagai bank dengan ukuran 

menengah. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa nilai total asset ketiga bank tersebut  

berada diatas bank yang memiliki asset kecil seperti UOB Buana, dan berada dibawah 

bank yang memiliki asset besar seperti Bank Central Asia. Berdasarkan hal tersebut, 

dapat diasumsikan bahwa bank dengan size yang besar akan memiliki nilai ROE yang 

tinggi. Sehingga, size bank yang diindikasikan dapat menyebabkan perbedaan nilai pada 

ROE merupakan faktor yang perlu dianalisa. Penggunaan total asset sebagai alat untuk 

mengukur besarnya size pada suatu bank didasarkan pada penelitian Almilia & 

Retrinasari (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala besar 

atau kecil suatu perusahaan yang dapat dilihat dengan berbagai cara, seperti jumlah 

tenaga kerja, total asset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar.  
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Di sisi lain, ekonomi global dan integrasi pasar selama 10 tahun terakhir telah 

menyebabkan eksposur risiko yang harus ditanggung oleh bank menjadi semakin tinggi. 

Pengabaian atas pengelolaan risiko demi terciptanya profitabilitas bank seringkali 

dilakukan oleh manajemen. Peristiwa tahun 1997 merupakan contoh penting bagi 

industri perbankan untuk dapat mengelola risiko dalam setiap kegiatan bisnisnya melalui 

penerapan risk management dengan baik dan benar. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

penelitian ini juga akan menganalisa profil risiko Bank OCBC NISP. 

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Muchlis (2009) dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan dan Indikator 

Risiko Bank JABAR-BANTEN” dengan mengubah objek penelitian menjadi Bank 

OCBC NISP, dan menambah periode pengamatan menjadi 5 tahun. Selain itu, juga 

terdapat penambahan permasalahan penelitian yaitu berupa analisa pengaruh size bank. 

Berdasarkan hal-hal diatas penulis tertarik untuk menganalisa kinerja perbankan 

dan profil risiko pada Bank OCBC NISP dengan beberapa bank yang setara. Sehingga, 

penulis mengambil judul: “ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PROFIL 

RISIKO BANK OCBC NISP PADA TAHUN 2004-2008.” 

   

1.2 Identifikasi Masalah 

 Untuk menciptakan perbankan yang kuat, diperlukan analisa untuk menilai 

kinerja dan mengevaluasi profil risiko bank. Hal ini didasarkan atas fungsi bank sebagai 

lembaga intermediasi yang berlandaskan kepercayaan dari masyarakat. Kinerja yang 

baik terkait dengan efektifitas dan efisiensi bank dalam mencapai tujuannya dengan tetap 

memperhitungkan risiko kegiatan bisnis dari bank tersebut.  
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 Rendahnya ROE Bank OCBC NISP dapat disebabkan oleh berbagai hal, oleh 

karena itu peneliti akan menganalisis penyebab dominan dari rendahnya ROE bank 

tersebut. Size bank juga merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan, 

melihat bahwa beberapa bank yang memiliki ROE setara ternyata mempunyai total asset 

dengan perbedaan yang cukup signifikan. Tingginya pertumbuhan suatu bank juga dapat 

menyebabkan pengabaian atas pengelolaan risiko, sehingga perlu dilakukan evaluasi atas 

profil risiko bank. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa bank yang termasuk dalam kategori 

Bank Swasta Devisa yang setara dengan Bank OCBC NISP sebagai pembanding 

dari kinerja bank tersebut. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan bank yang termasuk dalam kategori Bank 

Swasta Devisa pada analisa size bank. 

3. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perbankan 

pada periode tahun 2004-2008. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, dapat dirumuskan: 

1. Apakah rendahnya ROE Bank OCBC NISP disebabkan oleh lemahnya 

kemampuan menghimpun dana atau rendahnya profitabilitas? 

2. Apakah komposisi dana Bank OCBC NISP menyebabkan tingginya biaya-biaya 

terkait sehingga mengakibatkan rendahnya profitabilitas? 
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3. Apakah penempatan dana aktiva produktif Bank OCBC NISP dapat 

menyebabkan rendahnya profitabilitas? 

4. Apakah size bank dapat menyebabkan perbedaan nilai ROE pada tiap bank? 

5. Bagaimana profil risiko Bank OCBC NISP? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui penyebab rendahnya ROE Bank OCBC NISP berdasarkan lemahnya 

kemampuan menghimpun dana atau rendahnya profitabilitas. 

2. Bagaimana perbedaan komposisi dana Bank OCBC NISP dapat menyebabkan 

tingginya biaya-biaya terkait sehingga mengakibatkan rendahnya profitabilitas. 

3. Bagaimana penempatan dana aktiva produktif Bank OCBC NISP dapat 

menyebabkan rendahnya profitabilitas. 

4. Untuk mengetahui apakah size bank dapat menyebabkan perbedaan nilai ROE 

pada tiap bank. 

5. Mengevaluasi profil risiko Bank OCBC NISP. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

 Untuk mempraktekkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan mengenai 

analisa kinerja keuangan bank dan manajemen risiko. 
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2. Bagi Pihak Lain 

Untuk menambah wawasan mengenai penilaian kinerja bank dengan 

menggunakan model ROE dan profil risiko bank. Selain itu, juga sebagai bahan 

referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II   Landasan Teori  

 Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. 

 

BAB III   Metodologi Penelitian 

Bab ini  akan menjelaskan metode penelitian yang didalamnya terdiri dari waktu 

dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

 

BAB IV   Analisis dan Pembahasan 

 Bab ini menjelaskan objek penelitian serta analisis data dalam permasalahan 

penelitian. 
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BAB V   Kesimpulan 

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya serta 

memberikan saran yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Bank 

 Berdasarkan Hasibuan (2006) bank berasal dari kata Italia yaitu “banca” yang 

artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh para bankir untuk melayani kegiatan 

operasionalnya kepada para nasabah. Kemudian istilah bangku secara resmi dan populer 

menjadi Bank. Pengertian bank secara umum menurut Hasibuan (2006) yaitu “Bank 

umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, 

pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan 

perekonomian.” 

 Kasmir (2002) mengartikan bank sebagai “lembaga keuangan yang kegiatannya 

menghimpun dana dari masyarakat dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.  

 Pengertian bank berdasarkan UU No. 7/1992 tentang perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 10/1998 dalam pasal 1 ayat 2, bahwa: “bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Bank 

 Berdasarkan Kasmir, (2002), jenis-jenis bank di Indonesia dapat ditinjau dari 

beberapa segi antara lain: 
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1. Dilihat dari segi fungsinya. 

a. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvesional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya. 

 Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank 

tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang 

dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut 

adalah: 

a. Bank milik pemerintah. 

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Bank milik 

pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing propinsi. 

Contoh: BNI, BRI, BTN, BPD Jabar. 

b. Bank milik swasta nasional. 

Bank jenis seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta, begitu pula 

pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh: BCA, BII. 
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c. Bank milik koperasi 

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan 

hukum koperasi, contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia. 

d. Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik 

swasta asing atau pemerintah asing suatu negara. Jelas kepemilikannya pun 

dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh: ABN AMRO bank, City Bank. 

e. Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta 

nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara 

Indonesia. Contoh: Ing bank, Bank PDFCI. 

3. Dilihat dari segi status. 

 Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani 

masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanan. Oleh 

karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan 

kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah : 

a. Bank devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang 

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer 

keluar negeri, inkaso ke luar negeri. 

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. 
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4. Dilihat dari segi cara menentukan harga. 

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

jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu: 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvesional 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank 

yang berdasarkan prinsip konvensional. 

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah. 

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan 

prinsip syariah. 

 

2.1.3 Laporan Keuangan Bank 

2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan 

 Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2007) bagian Kerangka Dasar 

Penyusunan Pelaporan Keuangan, bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 

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. Laporan keuangan disusun untuk mengetahui kebutuhan bersama oleh sebagian 

besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari 

kejadian masa lalu. 
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3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen 

(stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. 

 

2.1.3.2 Komponen Laporan Keuangan Bank 

 Sesuai dengan PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan yang didukung dengan SK 

Direksi Bank Indonesia No. 27/119/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995, bahwa laporan 

keuangan bank terdiri dari: 

1. Neraca 

Dalam penyajiannya, aktiva dan kewajiban dalam neraca bank tidak 

dikelompokkan menurut lancar atau tidak lancar, namun sedapat mungkin tetap 

disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Setiap aktiva produktif 

disajikan di neraca sebesar jumlah bruto dari tagihan atau penempatan bank 

dikurangi dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk untuk menutupi 

kemungkinan kerugian yang timbul dari masing-masing aktiva produktif yang 

bersangkutan. 

2. Laporan Komitmen dan Kontijensi 

Laporan ini wajib disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan 

gambaran mengenai posisi komitmen dan kontijensi, baik yang bersifat tagihan 

maupun kewajiban pada tanggal laporan Komitmen adalah suatu ikatan atau 

kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus 

dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Kontijensi 

adalah tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung 
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pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan 

datang. 

3. Laporan Laba Rugi 

Perhitungan laba rugi bank wajib disusun sedemikian rupa agar dapat 

memberikan gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. 

Laporan laba rugi bank disusun dalam bentuk berjenjang (multiple step) yang 

menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank 

dan kegiatan lainnya. Cara penyajian laporan laba/rugi bank antara lain wajib 

memuat secara rinci unsur pendapatan dan beban, unsur pendapatan dan beban 

harusdibedakan antara pendapatan beban yang berasal dari kegiatan operasional 

dan non operasional. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan ini harus disusun berdasarkan kas selama periode laporan dan harus 

menunjukkan semua aspek penting dari kegiatan bank tanpa memandang apakah 

transaksi tersebut berpengaruh langsung pada kas. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Disamping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laboran keuangan 

sebagaimana dijelaskan dalam standar akuntansi keuangan, bank juga wajib 

mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posisi devisa netto menurut 

jenis mata uang serta aktivitas-aktivitas lain seperti kegiatan wali amanat, 

penitipan harta dan penyaluran kredit pengelolaan. 
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 2.1.4 Analisis Kinerja Keuangan Bank 

 Kinerja merupakan suatu tampilan selama periode tertentu. Kinerja keuangan 

adalah penentuan secara periodik tampilan keuangan berdasarkan sasaran, standar, dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai kinerja yang maksimal, 

sesuai dengan tujuan dibutuhkan, manajemen mempunyai tanggung jawab dan 

kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada secara optimal (Mulyadi, 1993).  

 Menurut Teguh Pudjo Mulyono (1994) penilaian kinerja keuangan, yaitu “suatu 

yang dilakukan secara sistematis, mandiri (independence), obyektif dengan berorientasi 

kemasa depan, atas kebijakan atau keputusan menejemen dalam mengelola sumber daya 

dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya dalam meningkatkan profitabilitas 

maupun pencapaian tujuan lainnya, serta untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen”.  

 Berdasarkan Jumingan (2008), “Analisis kinerja keuangan atau analisis keuangan 

bank merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank menyangkut 

review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap 

keuangan bank pada suatu periode tertentu”. 

 Adapun menurut Jumingan (2008), analisis laporan keuangan bank mengandung 

beberapa tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi 

likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan 

maupun tahun sebelumnya. 

b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua asset yang 

dimiliki bank dalam menghasilkan keuntungan (profit) secara efisien. 
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 Teknik analisis kinerja keuangan bank pada dasarnya sama dengan teknik analisis 

kinerja keuangan bidang usaha lainnya. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja 

keuangan bank adalah menggunakan teknik kuantitatif berupa analisis laporan keuangan 

dalam bentuk rasio-rasio keuangan.  

  

2.1.5 Analisis Rasio Keuangan 

 Jumingan (2008) mengatakan bahwa ”analisis rasio keuangan merupakan analisis 

dengan jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya baik secara 

individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik 

dalam neraca maupun laporan laba-rugi”. 

 Hal yang terpenting dalam penggunaan rasio keuangan adalah pemahaman tujuan 

penggunaan rasio tersebut. Beberapa tujuan penggunaan rasio keuangan menurut 

Jumingan (2008) dapat digolongkan sebagai berikut: 

a) Aspek permodalan 

tujuan penggunaannya untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank 

dalam mendukung kegiatan bank secara efisien.Rasio yang digunakan antara 

lain: Capital Adequacy Ratio, Primary Ratio. 

b) Aspek likuiditas 

tujuan penggunaannya untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Rasio yang digunakan antara lain: 

Quick Ratio, Cash Ratio. 
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c) Aspek rentabilitas 

tujuan penggunaannya untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan keuntungan melalui operasi bank. Rasio yang digunakan antara 

lain: Return on Equity, Net Profit Margin. 

d) Aspek resiko usaha 

tujuan penggunaannya untuk mengukur kemampuan bank dalam mencegah 

resiko dari aktivitas operasi. Rasio yang digunakan antara lain: Credit Risk 

Ratio, Liquidity Risk Ratio. 

e) Aspek efisiensi usaha 

tujuan penggunaannya untuk mengetahui kinerja manajemen dalam 

menggunakan semua asset secara efisien. Rasio yang digunakan antara lain: 

Leverage Multiplier Ratio, Asset Utilization. 

 Berdasarkan Rosyadi (2005) Secara umum jenis rasio dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu: 

a. Berdasarkan Sumber Data 

1) Rasio neraca yaitu semua rasio yang datanya diambil dari neraca, misalnya 

current ratio, acid test ratio, cash ratio. 

2) Rasio laba rugi atau rasio laba yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang 

berasal dari laporan laba rugi, misalnya gross profit margin, net operating 

margin, operating ratio. 

3) Rasio antara laporan adalah rasio yang disusun dari data yang berasal dari 

neraca dan data lainnya berasal dari laporan laba rugi, misalnya assets turn 

over, receivable turn over, inventory turn over. 
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b. Berdasarkan Tujuan Penelitian 

1) Rasio Rentabilitas  

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menghasilkan keuntungan melalui operasi bank. 

2) Rasio Likuiditas  

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban financial yang harus segera dipenuhi. 

3) Rasio Aktivitas  

Rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar efektifitas 

perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. 

4) Rasio Profitabilitas  

Rasio yang menunjukkan hasil akhir dari jumlah kebijaksanaan dan 

keputusan-keputusan. 

 

2.1.6 Return on Equity Model (ROE Model) 

 ROE Model for Banks yang diperkenalkan David Cole pada tahun 1973 dalam 

The Bank’s Magazine, Spring, merupakan adaptasi dari Du Pont Analysis, yaitu suatu 

penilaian kinerja perusahaan melalui alat ukur berupa analisa rasio Return on Equity 

dengan cara membagi dan menganalisa ROE menjadi 3 elemen penting.  

 Berdasarkan Rose and Kolari (1995), ROE Model merupakan pencerminan dari 

pengukuran kinerja bank yang dibentuk oleh komponen-komponen kinerja bidang-

bidang manajemen bank yang meliputi manajemen pemasaran, manajemen aktiva, dan 

pasiva (hutang dan modal), yaitu: 
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a. Manajemen Pemasaran Bank 

Bidang manajemen pemasaran bank menyangkut kebijaksanaan penentuan 

tingkat bunga (Pricing Policy) baik untuk dana-dana yang diperoleh dan 

untuk kredit atau investasi lain yang dijalankan. Dalam penetapan tingkat 

bunga ini bank lazimnya mengharapkan berupa selisih bunga (spread) yang 

positif. Selain itu, bank juga menetapkan kebijaksanaan dalam penentuan 

volume dana-dana yang dihimpun dan volume kredit yang diberikan 

(Volume Policy) yang biasanya diukur dengan Banking Ratio (Loan to 

Deposit Ratio). Hasil dari perpaduan Pricing Policy dan Volume Policy 

dalam manajemen pemasaran ini akan tercermin pada Profit Margin yang 

dicapai. Perlu dicatat bahwa profit margin ini merupakan komponen 

penting (value driver) yang membentuk Return On Equity menurut Model 

Analisis David Cole. 

b. Manajemen Aktiva Bank 

Untuk melaksanakan investasi-investasinya bank perlu menerapkan 

manajemen aktiva (Asset management) yang baik. Agar pengelolaan 

investasi pada berbagai usaha bank dapat dikendalikan, perlu 

memperhatikan kebijaksanaan portofolio baik secara keseluruhan maupun 

secara khusus untuk kreditnya (Loan Portofolio). Investasi dana bank ke 

dalam berbagai jenis aktiva dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan yaitu 

pada aktiva produktif (Productive/ Earning Assets) dan pada aktiva tidak 

produktif (Non Productive/Non Earning Assets). Hasil dari manajemen 

aktiva bank ini dapat diukur dengan Net Interest Margin dan Return On 

Assets. Selain itu tingkat efektivitas dari manajemen aktiva dapat pula 
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diukur dengan Asset Utilization Ratio. Sesuai dengan Model David Cole, 

Asset Utilization ini merupakan komponen pembentuk Return on Equity. 

c. Manajemen Pasiva Bank 

Manajemen pasiva bank menyangkut pengelolaan sumber-sumber dana, 

yang terdiri dari sumber dana hutang dan sumber dana modal sendiri. 

Sumber dana hutang meliputi komponen-komponen kewajiban segera, dana 

masyarakat dan hutang kepada bank lain. Tugas pokok manajemen pasiva 

adalah menetapkan komposisi sumber-sumber dana (Funds Mix) 

berdasarkan proporsi yang terbaik. Untuk mengukur kinerja dari 

manajemen pasiva bank dapat dipakai beberapa rasio keuangan yaitu Debt 

Ratio atau Equity Multiplier. Menurut Model David Cole, yang cocok 

dipakai adalah Equity Multiplier sebagai komponen pembentuk Return On 

Equity. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini merupakan skema dari komponen-

komponen kinerja bidang-bidang manajemen bank yang membentuk ROE model: 
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1. Return On Equity sebagai tolok ukur pencapaian tujuan bank yaitu tingkat 

efisiensi bagi pemilik bank. 

2. Profit margin merupakan proksi dari kinerja manajemen pemasaran yang 

menentukan ROE. 

3. Asset Utilization merupakan proksi dari kinerja manajemen aktiva yang 

menentukan ROE. 

4. Equity Multiplier merupakan proksi dari kinerja manajemen pasiva (permodalan) 

yang menentukan ROE. 

 

2.1.6.1 Dekomposisi ROE 

 Profitabilitas bank umumnya terkait dengan ROE dan ROA, yang mengukur 

tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasinya. Return on Equity (ROE) 

adalah rasio yang menggambarkan besarnya tingkat pengembalian atas modal yang 

ditanamkan, atau kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi 

pemegang saham.  

 Hal yang sama diungkapkan Rose and Hudgins (2006) bahwa, “ROE measures 

accounting profitability from the shareholder’s perspective. It is also illustrate the rate if 

return flowing to the bank’s shareholders. It approximates the net benefit that the 

stockholders have received from investing their capital”.  

 ROE dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

ROE     =         
yTotalEquit

NetIncome
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 “Semakin besar nilai ROE pada sebuah bank berarti semakin baik karena dalam 

menunjang pertumbuhan bisnisnya, bank tersebut diindikasikan mempunyai kecukupan 

modal.” (Santoso, 1995) 

 ROE model mengaitkan ROE, ROA, dan financial leverage, kemudian 

mendekomposisi rasio-rasio tersebut menjadi beberapa elemen. Berdasarkan Koch 

(1995) hubungan ketiga rasio diatas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

ROE           =  ROA          x         EM 

yTotalEquit
NetIncome

  = 
sTotalAsset

NetIncome
 x    

yTotalEquit
sTotalAsset

.
 

 

 Return on total asset (ROA) merupakan rasio yang menujukkan kemampuan dari 

modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan.  

 Gitman (2006) mengungkapkan bahwa, “Rasio Return on Asset (ROA) adalah 

sebuah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas. ROA mengukur 

keseluruhan efektivitas dari manajemen dalam menghasilkan profit dengan 

menggunakan asset yang ada”. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk 

menggambarkan produktivitas bank tersebut (seberapa besar kekayaan yang harus 

dikumpulkan dan digunakan untuk menghasilkan sejumlah tertentu laba). Semakin besar 

ROA, maka menunjukkan bahwa bank semakin produktif. 

 Equity Multiplier (EM) merupakan komponen yang menghubungkan ROE 

dengan ROA. Rasio ini menunjukkan total asset  bank dibanding total ekuitasnya, 

dengan kata lain seberapa besar jumlah asset suatu bank yang berasal dari modal yang 

dimiliki bank tersebut. Pada aspek penghimpunan dan penyaluran dana, EM 

menggambarkan kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat. 
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 Di sisi lain, EM juga dapat menggambarkan profitabilitas dan risiko pada suatu 

bank. Koch (1995) menyatakan bahwa “EM mempunyai multiplier impact terhadap nilai 

ROA pada dekomposisi ROE, sehingga ketika ROA memiliki nilai positif, profitabilitas 

bank akan semakin tinggi pula, sedangkan tingkat risiko yang tercermin dalam EM dapat 

terlihat ketika rasio ini menjadi 1/EM, yaitu total ekuitas suatu bank dibandingkan 

dengan total assetnya.” 

 Pada kondisi ini, EM dapat mencerminkan seberapa besar asset yang default 

sebelum bank tersebut akhirnya mengalami kebangkrutan, atau seberapa besar kerugian 

yang timbul sebagai akibat kegagalan dalam pengelolaan asset. Dengan asumsi asset 

yang identik, bank dengan total ekuitas lebih besar akan menyebabkan nilai EM yang 

lebih kecil dan juga persentase nilai 1/EM yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

bank tersebut lebih tidak berisiko dibandingkan dengan bank lain, karena lebih banyak 

asset yang default sebelum akhirnya bank tersebut bangkrut. Di sisi lain, rasio EM yang 

tinggi dapat menggambarkan tingginya kemampuan suatu bank dalam menghimpun dan 

menyalurkan dana. Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa besarnya EM akan 

menyebabkan tingginya ROE ketika net income bank tersebut positif, namun hal ini juga 

mengindikasikan tingginya capital risk pada bank tersebut. 

 

2.1.6.2 Dekomposisi ROA 

 Return on Asset (ROA) dapat didekomposisikan menjadi Net Profit Margin 

(NPM) dan Asset Utilization (AU) dengan rumus sebagai berikut (Koch, 1995): 

 

ROA           =         AU        x      NPM 

venueTotal
NetIncomex

TotalAsset
venueTotal

TotalAsset
NetIncome

Re
Re
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 Dendawijaya (2003) mengatakan bahwa, “Net Profit Margin merupakan rasio 

yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan 

dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya”.  Pengelolaan yang 

efektif atas biaya-biaya yang mempengaruhi pendapatan dan kebijakan penetapan tingkat 

bunga dana pihak ketiga, bunga kredit dan harga jasa-jasa bank (pricing policy) dapat 

meningkatkan operating revenue bank yang terdapat dalam rasio NPM. 

 Asset Utilization merupakan rasio yang juga mempengaruhi ROA, dimana rasio 

ini digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen pada suatu bank dalam 

mengelola asset dalam rangka menghasilkan operating revenue bank tersebut. Besarnya 

proporsi aktiva produktif dan proporsi kredit yang diberikan dapat mempengaruhi 

pendapatan bank dalam rasio AU.  

 

2.1.6.3 Net Profit Margin 

 Rasio Net Profit Margin (NPM) merupakan suatu ukuran kemampuan bank untuk 

dapat mengontrol pengeluaran biaya operasional bank dan mengurangi beban pajak. 

Beberapa biaya yang terkait dalam NPM adalah interest expense, non interest expense, 

dan  provision for loan loss, dimana ketiganya memiliki dampak terhadap pendapatan 

bank. Semakin besar nilai NPM, maka semakin efisien tingkat operasional bank tersebut.  

 Berdasarkan Koch (1995) Komponen biaya bunga (interest expense) dapat 

berbeda dalam tiap bank karena beberapa sebab, antara lain: 

1. Rate Effects 

Tingkat bunga untuk hutang pada tiap bank berbeda dikarenakan beberapa 

sebab, yaitu bank membayar tingkat risk premium yang berbeda, dimana 
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tingginya risiko akan diiringi oleh tingginya cost of liabilities suatu bank. 

Kedua, penentuan waktu penerbitan hutang akan memberikan dampak 

terhadap biaya bunga yang harus dibayar. Bank yang menerbitkan hutang 

ketika bunga rendah akan memiliki biaya bunga yang lebih rendah. Ketiga, 

jenis hutang bank akan mempengaruhi biaya bunga yang harus ditanggung 

oleh bank, dimana hutang jangka panjang (Long Term Debt) akan memiliki 

biaya bunga yang lebih besar daripada hutang jangka pendek (Short Term 

Debt).  

2. Composition Effects 

Komposisi hutang yang berbeda pada tiap bank juga dapat mempengaruhi 

bervariasinya biaya bunga. Bank yang memiliki komposisi giro lebih besar 

akan memiliki biaya bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bank 

yang memiliki komposisi lebih besar pada deposito atau federal fund, karena 

giro mempunyai sifat noninterest bearing. 

3. Volume Effects 

Pendanaan untuk asset bank dapat mempengaruhi biaya bunga bank, 

tergantung apakah bank lebih memilih untuk menggunakan hutang atau 

modal sebagai pendanaan asset bank tersebut.  Hal ini tercermin pada rasio 

Equity Multiplier (EM). Ketika EM tinggi, maka biaya bunga diindikasikan 

tinggi, yang disebabkan oleh tingginya debt financing.  

 Non Interest expense yang umumnya disebut dengan overhead expense dapat di 

dekomposisikan menjadi biaya-biaya lain, seperti personnel expense dimana termasuk di 

dalamnya adalah salaries & benefit payments, occupacy expense, dan biaya-biaya 

lainnya yang terkait dengan operasional bank. Overhead expense dapat berbeda karena 
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komposisi hutang bank, dimana bank yang memiliki transaksi deposito yang besar akan 

memiliki overhead expense yang besar pula. 

 

2.1.6.4 Asset Utilization 

 Komponen revenue yang terdapat dalam AU terbagi dalam 2 elemen, yaitu 

interest income dan non interest income, dimana keduanya terkait dengan total asset 

bank. Berdasarkan Koch (1995) AU dapat dirumuskan sebagai: 

 

AU     =         
sTotalAsset

comeInterestIn
  +   

sTotalAsset
tIncomeNonInteres

 

 

 Pendapatan bunga dapat berbeda pada tiap bank karena hal yang sama dengan 

biaya bunga, yaitu Rate, Composition, dan Volume (Koch, 1995) dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Rate Effects 

 Construction Loan merupakan salah satu contoh pinjaman yang diberikan 

bank dengan tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan pinjaman lainnya, dan 

memilki sifat jangka panjang. Sehingga, pendapatan bunga yang dihasilkan 

dari pinjaman ini akan lebih besar dibandingkan pinjaman lainnya, terlebih 

jika Construction Loan diberikan ketika tingkat bunga tinggi. 

2. Composition Effects 

Komposisi penyaluran dana pada bank dapat mempengaruhi pendapatan 

bunga. Dengan mengasumsikan beberapa bank memiliki yield yang sama 

untuk semua assetnya, maka bank yang menginvestasikan dananya dengan 

proporsi gross yielding loans lebih besar akan mendapatkan interest income 
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yang lebih besar, sehingga dengan mengubah komposisi dana bank dari 

securities menjadi loans, manajemen dapat meningkatkan pendapatan bunga. 

3. Volume Effects 

Volume juga dapat mempengaruhi pandapatan bunga, dimana elemen 

earning assets yang semakin tinggi akan meningakatkan pendapatan bunga 

pula. Earning assets merupakan semua jenis assets yang dapat menghasilkan 

pendapatan bunga seperti cash and due from banks, premises, dan asset 

lainnya dari total assets. 

 Non Interest Income dapat di dekomposisikan menjadi fees, service charges, 

securities gains, dan pendapatan bunga lain yang terkait dengan total asset atau total non 

interest income. 

 

2.1.7 Konsep Resiko 

 Menurut konteks perbankan, risiko diartikan sebagai “potensi kerugian akibat 

terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu” (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

11/25/PBI/2009 tentang perubahan mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum). 

 Menurut Ghozali (2007) risiko bank merupakan: “potensi terjadinya suatu 

kejadian yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank.” 

 Indonesia Certificate in Banking Risk and Regulation (2008) menyatakan 

terdapat dua istilah penting yang terkait dengan risiko, yaitu:  
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 Kejadian risiko (risk event)  

 ”Kejadian risiko (risk event) didefinisikan sebagai terjadinya sebuah peristiwa 

 yang menyebabkan potensi kerugian yaitu terjadinya sebuah outcome yang 

buruk.” 

 Risiko kerugian 

 ”Risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung 

ataupun tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat bersifat finansial 

ataupun non-finansial.” 

 

2.1.8 Profil Resiko Bank 

 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang 

perubahan mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang penerapan 

manajemen resiko bagi bank umum, dinyatakan bahwa jenis risiko bank yang harus 

dikelola oleh setiap bank mencakup:  

1. Risiko Kredit; 

2. Risiko Pasar; 

3. Risiko Likuiditas; 

4. Risiko Operasional; 

5. Risiko Hukum; 

6. Risiko Reputasi; 

7. Risiko Strategik; 

8. Risiko Kepatuhan. 
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 Berdasarkan Koch (1995) bank menghadapi lima jenis risiko yang sifatnya 

fundamental, yaitu: (1) credit risk, (2) liquidity risk, (3) interest rate risk (IRR), (4) 

leverage or solvency risk, dan (5) operational risk.  

 Sedangkan Grier (2007) menyatakan bahwa jenis risiko yang dihadapi bank dapat 

dicerminkan dalam skema sebagai berikut: 

BANK RISK: 

Risk Frame   Risk Class   Risk Category 

 

Environment   Environmental Risk  Economic Risk 

        Political Risk 

        Social Risk 

        Competitive Risk 

        Regulatory Risk 

 

Human Resources  Management Risk  Organizational Risk 

        Ability Risk 

        Compensation Risk 

        Defalcation Risk 

         

Financial Services  Delivery Risk   Operational Risk 

        Technological Risk 

        New-Product Risk 

        Strategic Risk 
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Financial Statement  Financial Risk   Credit Risk 

        Liquidity Risk 

        Interest Rate Risk 

        Leverage Risk 

 Karena adanya keterbatasan sumber data, maka penelitian ini hanya akan 

memfokuskan analisis profil risiko bank yang diukur melalui laporan keuangan 

(Financial Statement).  

 

2.1.8.1 Risiko Kredit (Credit Risk) 

 Risiko Kredit adalah ”Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada Bank” (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 

tentang perubahan mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang 

penerapan manajemen resiko bagi bank umum). 

 Saunders & Cornett (2006) menyatakan bahwa risiko kredit adalah ”the risk that 

promised cash flows from loans and securities held by FIs may not be paid in full.” 

 Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit berdasarkan Grier (2007) 

adalah Non Performing Loans/Loans. Rasio NPL menujukkan kemampuan kolektibilitas 

sebuah bank terhadap kredit yang dikeluarkannya. NPL merupakan persentase jumlah 

kredit bermasalah dalam kriteria kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sedangkan 

loans adalah total kredit yang diberikan (Indonesian Banking Statistics, 2010). Non 

Performing Loan (NPL) adalah kredit yang masuk ke dalam kualitas kredit kurang 

lancar, diragukan dan macet (SE No. 7/3/DPNP). Bank Indonesia menetapkan tingkat 

NPL gross maksimal 5% sebagai angka toleransi bagi kesehatan suatu bank. 
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2.1.8.2 Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) 

 Risiko Likuiditas adalah ”Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi 

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

berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi 

keuangan Bank” (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang perubahan 

mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang penerapan 

manajemen risiko bagi bank umum). 

 Berdasarkan Saunders & Cornett (2006), risiko likuiditas adalah ”the risk that a 

sudden surge in liability withdrawals may require an FI to liquidate an assets in a very 

short period of time and at less than fair market price.” 

 Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas berdasarkan Grier (2007) 

adalah Loans/Deposits (LDR). Loans merupakan total kredit yang diberikan kepada 

pihak ketiga, tidak termasuk antar bank. Sedangkan deposit adalah dana pihak ketiga 

pada bank (DPK) yang mancakup giro, tabungan, dan deposito yang tidak termasuk antar 

bank. (SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). 

 LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang 

dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank 

(Simorangkir, 2004). Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk 

membiayai kredit semakin besar. Apabila LDR di atas 110% berarti likuiditas bank 

kurang baik karena jumlah DPK tidak mampu menutup kredit yang disalurkan sehingga 

bank harus menggunakan dana antarbank (call money) untuk membiayai mismatch 

likuiditas jangka sangat pendek. Dana dari call money bersifat darurat, sehingga 
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seyogianya bank tidak menggunakan dana semacam itu untuk membiayai kredit. (Djoko 

Retnadi, 2006) 

 Perhitungan likuiditas juga dapat dilakukan melalui pemantauan Reserve 

Requirement (GWM) suatu bank, dimana posisi GWM tersebut wajib dilaporkan pada 

Bank Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia 

No.10/25/PBI/2008, ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah ditetapkan sebesar 

7,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). GWM Rupiah yang telah ditetapkan sebesar 7,5% 

tersebut terdiri dari GWM utama (statutory reserve) dan GWM sekunder (secondary 

reserve) dengan rincian: 

a. 5% berupa GWM utama (statutory reserve) berupa simpanan giro di Bank 

Indonesia.  

b. 2,5% berupa GWM sekunder (secondary reserve) dalam bentuk SBI dan atau 

SUN dan atau simpanan giro di Bank Indonesia. 

 

2.1.8.3 Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk) 

 Saunders & Cornett (2006) mendefinisikan interest rate risk sebagai ”The risk 

incurred by an FI when the maturities of its assets and liabilities are mismatched.” 

 Salah satu cara untuk mengukur interest rate risk adalah menggunakan repricing 

(or funding gap) model, dimana model ini mengukur assets and liabilities gap melalui 

perbedaan Rate Sensitive Assets (RSA) dan Rate Sensitive Liabilities (RSL). Koch 

(1995) menyatakan bahwa,”Interest rate risk is represented by the sensitivity of cash 

flows to changes in the level of interest rates. An asset or liability is rate sensitive if it 

can be repriced within a certain time period.” 
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 Pada dasarnya, repricing gap model merupakan analisa perbedaan nilai interest 

revenue yang dihasilkan dari asset bank, dibandingkan dengan interest paid yang 

terkandung dalam liabilities bank tersebut (Saunders & Cornett, 2006). Model ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

Gap = RSA-RSL 

 

 Ketika terjadi perubahan suku bunga, perbedaan (gap) dari assets and liabilities 

suatu bank dapat menimbulkan potensi Reinvestment Risk dan  Refinancing Risk, yang 

dapat mempengaruhi NIM. Berdasarkan Saunders & Cornett (2006), Reinvestment Risk 

merupakan ”the risk that the returns on funds to be reinvested will fall below the cost of 

fund” sedangkan Refinancing Risk adalah ”the risk that the cost of rolling over or 

reborrowing funds will rise above the returns being earned on asset investments.” 

Berikut merupakan pengaruh posisi gap terhadap NIM suatu bank: 

 

Posisi  

GAP 

Kondisi 

suku bunga naik 

Kondisi 

suku bunga turun 

Risiko  

yang timbul 

Positip(RSA>RSL) NIM meningkat NIM menurun Reinvestment Risk 

Negatif(RSA<RSL) NIM menurun NIM meningkat Refinancing Risk 

Zero (RSA=RSL) NIM tetap NIM tetap  

 

 Namun, karena adanya keterbatasan data pada penelitian ini, maka berdasarkan 

penelitian Dr. Muchlis (2009) ukuran yang digunakan untuk menghitung risiko suku 

bunga adalah volatilitas (  ) dari besarnya pendapatan bunga dan beban bunga. Kedua 
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komponen tersebut terdapat dalam rasio NIM yang disebutkan diatas. Menurut Muljono 

(1995), Net Interest Margin merupakan alat ukur kemampuan manajemen dalam 

mengendalikan besarnya biaya bunga (interest expense), sehingga memberikan marjin 

yang cukup bagi bank, dan asset yang digunakan pun diperluas menjadi asset-asset yang 

menghasilkan atau asset produktif (earning assets). Berdasarkan lampiran Surat Edaran 

Bank Indonesia No 6/23/DPNP/2004, net interest margin dapat dirumuskan: 

 

Produktif Aktiva rataRata
Bersih Bunga Pendapatan

  

 

 Pendapatan bunga bersih merupakan selisih dari pendapatan bunga dan beban 

bunga, dimana pendapatan bunga merupakan penerimaan bunga yang berasal dari 

penyaluran kredit dan surat berharga sedangkan beban bunga adalah kewajiban bunga 

yang harus dibayarkan untuk dana pihak ketiga yang tersimpan dalam bentuk tabungan, 

giro, dan deposito. Sementara itu, yang dimaksud dengan nilai aktiva produktif yang 

diperhitungkan adalah semua aktiva yang memberi pendapatan bunga atau imbalan 

investasi kepada bunga (interest bearing assets), antara lain penempatan kredit yang 

diberikan, surat-surat berharga dan penyertaan pada perusahaan.  

 Besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang diperoleh bank tidak dapat 

diperkirakan karena sepenuhnya tergantung pada tingkat bunga yang ditawarkan pasar. 

Sehingga, volatilitas (  ) dari keduanya secara tidak langsung dapat menggambarkan 

pergerakan tingkat suku bunga pasar. 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa stabilitas pendapatan bunga 

dan stabilitas beban bunga juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk 

mengukur interest rate risk. 
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2.1.8.4 Risiko Leverage (Leverage Risk) 

 Risiko leverage (insolvency risk) adalah ”the risk that an FI may not have 

enough capital to offset a sudden decline in the value of its assets.” (Saunders & Cornett, 

2006).  Risiko ini berkaitan dengan permodalan bank, dimana kerugian operasional bank 

akan ditutupi dengan modal yang dapat mempengaruhi kelangsungan bank dalam jangka 

panjang. Bank yang beroperasi dengan risiko lebih tinggi harus memiliki modal yang 

lebih besar. 

 Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko leverage berdasarkan Grier (2007) 

adalah Capital/Assets (CAR). Assets yang dimaksud telah dihitung berdasarkan bobot 

risiko yang dikandungnya.  

 Menurut Suhardi (2003), secara teknis kewajiban penyediaan modal mininum 

diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), 

sedangkan pengertian modal meliputi modal inti dan modal pelengkap (masing-masing 

seimbang). Bank Indonesia menetapkan CAR yaitu kewajiban penyediaan modal 

minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi 

tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).  

 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing 

aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva 

yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 

100%. Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan 

antisipasi modal dalam jumlah yang cukup (Susilo, 2000).  

 Bank Indonesia dan BIS menetapkan ketentuan CAR minimum bagi bank adalah 

8%. Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad mengatakan bahwa, perbankan 

menganggap rasio kecukupan modal (CAR) 8 persen merupakan angka yang pas-pasan. 
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Untuk itu perbankan menerapkan aturan tidak tertulis minimal CAR di level 12 persen. 

Menurutnya, semakin tinggi CAR semakin baik. CAR 12 persen merupakan bantalan 

dari CAR 8 persen sehingga mempunyai ruang tumbuh yang lebih baik. "Mungkin jika 

12 persen ke atas ada ruangan untuk mengoptimalkan peluang semakin baik," katanya di 

Jakarta Kamis 15 Oktober 2009 (www.bisnis.vivanews.com) 

 

2.1.9 Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian yang juga menganalisa kinerja keuangan bank menggunakan 

ROE model dan evaluasi profil resiko antara lain: 

1. Muchlis (2009) dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan dan Indikator 

Risiko Bank JABAR-BANTEN”. 

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan Bank JABAR-BANTEN dengan alat 

ukur ROE model. Penelitian ini juga mengevaluasi risiko yang terdapat dalam 

bank tersebut melalui beberapa indikator rasio risiko yang dapat diketahui dengan 

melihat data-data pada laporan keuangan bank. Hasil dari perhitungan Bank 

JABAR-BANTEN dibandingkan dengan BPD lain yang memiliki total asset 

setara dan Bank Swasta Devisa yang setara dengan Bank JABAR-BANTEN. 

2. Silvio John Camilleri (2005) dengan judul “AN ANALYSIS OF THE 

PROFITABILITY, RISK, AND GROWTH INDICATORS OF BANKS 

OPERATING IN MALTA”. 

Penelitian ini menganalisa profitabilitas, risiko, dan pertumbuhan beberapa bank 

utama yang beroperasi di Malta pada tahun 2002 dengan cara menggabungkan 

dan mengkonsolidasikan laporan keuangan neraca dan laba rugi bank-bank 

tersebut menjadi dua kelompok, yaitu Typical Large Bank dan Typical Small 
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Bank. Typical Large Bank adalah Bank of Valletta plc (BOV), HSBC Bank Malta 

plc, dan Volksbank Malta Ltd. Sedangkan Typical Small Bank adalah APS Bank 

Ltd., Lombard Bank (Malta) plc, dan First International Merchant Bank plc 

(Fimbank). Alat analisa yang digunakan antara lain adalah ROE model, indikator 

risiko melalui beberapa rasio risiko pada laporan keuangan, dan funding 

availability analisis. 

3. Viviane Y. Naïmy (2005) dengan judul “Overall Lebanese Banks’ 

Performance: A Risk-Return Framework”. 

Penelitian ini mengevaluasi kinerja commercial banks yang terdapat di Lebanon 

melalui profitability and risk analysis dalam kurun waktu 1997-2002. Alat ukur 

yang digunakan adalah ROE decomposition analysis (ROE model), dan risk 

index yang didasarkan atas perhitungan dari fungsi ROA, EM, dan standar 

deviasi ROA. 
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2.2     Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

SIZE 

Kinerja Keuangan 
MEGA 

Credit Risk 
OCBC NISP 

Likuidity Risk 

Interest Rate  
Risk 

Profil  
Resiko 

BUKOPIN 

Leverage Risk 

ROE  

ROA 

EM  

NPM 

AU  

Interest Expense 

Noninterest Expense 

Provision on Loan Losses 

Interest Income 

Noninterest Income 
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Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, bahwa dibandingkan dengan bank-bank lain dengan total asset setara, Bank 

OCBC NISP ternyata memiliki nilai ROE yang cukup rendah. Kerangka pemikiran ini 

menjelaskan bahwa penulis berusaha menganalisa penyebab rendahnya ROE Bank 

OCBC NISP melalui pengukuran kinerja keuangan bank dengan menggunakan alat ukur 

ROE model. Selain itu, evaluasi atas profil risiko bank yang terdiri dari risiko kredit, 

risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga, dan risiko leverage akan diukur secara 

deskriptif dari data yang diperoleh. Pada penelitian ini pula, ukuran (size) bank yang 

diindikasikan dapat menyebabkan perbedaan nilai ROE, akan diuji secara statistik. Bank-

bank yang akan diuji tersebut diurutkan sizenya dari nilai terbesar ke nilai terkecil. 

Kemudian dibagi menggunakan rumus kuartil. Perhitungan ini akan menghasilkan 

kelompok bank berukuran besar dan kelompok bank berukuran kecil, sedangkan bank 

yang berada di kategori menengah tidak akan dipergunakan sebagai sampel penelitian. 

Berdasarkan rumusan diatas, akan dilakukan pengujian hipotesis melalui alat statistik 

apakah size dapat menyebabkan perbedaan nilai pada ROE. 

 

2.3 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dibentuk dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho :  Tidak terdapat perbedaan signifikan antara ROE BSD berukuran kecil  dan  

BSD berukuran besar 

Ha :   Terdapat perbedaan signifikan antara ROE BSD berukuran kecil dan BSD  

berukuran besar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini merupakan suatu studi deskriptif yang dilakukan pada akhir tahun 

2009 hingga tahun 2010 dengan meneliti kinerja keuangan bank dan profil resikonya. 

Objek dari penelitian ini adalah Bank OCBC NISP yang memiliki nilai ROE lebih 

rendah dibandingkan bank-bank lain yang setara pada tahun 2008. Pada penelitian ini, 

penulis juga ingin membandingkan size bank dan ROE dari kategori Bank Swasta Devisa 

dengan melakukan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Periode 

pengamatan penelitian ini bersifat pool data selama 5 tahun, yaitu tahun 2004-2008. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

 Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang telah ada dan 

tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Beberapa sumber data sekunder antara lain 

buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak 

dipublikasikan dari dalam atau luar perusahaan, data yang tersedia dari peneliti 

sebelumnya, studi kasus dan dokumen perpustakaan, data online, situs Web, dan 

Internet.” (Sekaran, 2006). Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang terdapat 

dalam publikasi laporan keuangan bank pada periode 2004-2008. 
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3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel yang terdapat dalam penelitian ini merupakan purposive sampling yaitu 

metode pengambilan sampel dengan didasarkan pada kriteria tertentu (Sekaran, 2006). 

Kriteria pemilihan bank adalah sebagai berikut: 

1. Bank yang digunakan sebagai pembanding dari kinerja Bank OCBC NISP adalah 

Bank Swasta Devisa yang memiliki rata-rata total asset setara dengan Bank 

OCBC NISP. 

2. Bank yang digunakan untuk menganalisa size bank adalah bank yang termasuk 

dalam kategori Bank Swasta Devisa. 

3. Bank yang dimaksud telah menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 

selama periode 2004-2008. 

 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa teknik studi 

pustaka mengenai teori dan informasi yang terkait dengan penelitian, juga teknik kajian 

terhadap dokumentasi laporan keuangan bank, yaitu neraca, laba rugi, dan laporan 

publikasi lainnya yang terdapat pada website Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan sumber 

lain yang terkait. 

 

3.3  Metode Analisis Data 

3.3.1 Teknik Pengolahan Data 

 Penelitian ini menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan untuk menilai 

kinerja dan profil risiko bank, serta analisa statistik untuk menganalisa size bank. Data 

laporan keuangan bank berupa neraca dan laba rugi dianalisa menggunakan rasio 
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keuangan dengan alat ukur ROE model. Pada model ini, ROE dihitung nilainya, 

kemudian didekomposisikan menjadi rasio ROA dan EM. Rasio ROA akan 

didekomposisikan lagi menjadi rasio NPM dan AU, kemudian masing-masing dari rasio 

tersebut didekomposisikan ke dalam beberapa komponen seperti yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. Hasil akhir yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan dua 

Bank Swasta Devisa lain yang setara dengan Bank OCBC NISP, yaitu Bank Mega dan 

Bank Bukopin. Selanjutnya, dilakukan analisa perbandingan size bank pada beberapa 

kategori bank dengan uji statistik.  

 Pada uji statistik, pertama-tama digunakan model statistik sederhana untuk 

mendapatkan rata-rata dan standar deviasi dari populasi. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam populasi yang akan diuji terdapat data outlier atau tidak. 

Perhitungan ini dilakukan menggunakan microsoft excel dengan formula 

AVERAGE(number1;number2;...) dan STDEV(number1;number2;...). Data dengan 

nilai lebih dari nilai maksimum atau kurang dari nilai minimum merupakan data outlier. 

Berdasarkan teori kurva normal, yang menjadi nilai maksimum dan minimum adalah 

data yang memiliki nilai rata-rata ± 3 x standar deviasi. Jika terdapat outlier, dilakukan 

perhitungan ulang untuk menentukan rata-rata dan standar deviasi dari data baru. Tahap 

ini dilakukan berulang kali hingga data outlier dianggap tidak ada. Setelah itu, bank-

bank tersebut dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan nilai size yang dimilikinya dengan 

rumus kuartil, yaitu: 

       
4

)1(11 


NK ; Kuartil I 

4
)1(22 


NK ; Kuartil II 

4
)1(33 


NK ; Kuartil III 

 
 Analisis Kinerja..., Fitra Purbasari, Ak.-Ibs, 2010



 

 

 

 Bank-bank yang termasuk dalam kuartil pertama merupakan bank dengan size 

tertinggi, sedangkan bank-bank yang terdapat dalam kuartil keempat merupakan bank-

bank dengan size terendah. Kuartil kedua dan ketiga tidak akan digunakan pada analisa, 

karena bank-bank yang termasuk dalam kuartil ini memiliki size yang besarannya ada di 

sekitar rata-rata. Selanjutnya, dilakukan pengujian atas hipotesis yang telah ditentukan. 

 

3.3.2 Teknik Pengujian Hipotesis 

 Pengujian atas hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, dilakukan dengan 

menggunakan analisis statistik independent sample T-test. “Test ini merupakan uji beda 

untuk dua sampel independen/bebas, dengan membandingkan rata-rata dari dua grup 

yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah grup tersebut mempunyai rata-

rata yang sama atau tidak secara signifikan” (Ghozali, 2002). Independent sample T-test 

digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan size dari beberapa ketegori bank 

yang tidak berhubungan satu sama lain. Terdapat dua tahapan dalam independent sample 

t-test, yaitu: 

1. Levene’s Test 

 Test ini merupakan uji homogenitas (perbedaan varians), dimana dua hal  yang 

dibandingkan sama ataukah berbeda. Jika nilai p diatas 0,05 maka  dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan varians antara kedua hal  tersebut. 

2. t-test 

 Test ini digunakan untuk menjawab hipotesis sebelumnya, dengan  pengambilan 

keputusan berdasarkan nilai signifikansi sebagai berikut: 

 Jika probabilitas > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak (diterima). 

 Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Objek Penelitian 

 Objek dari penelitian ini adalah Bank OCBC NISP yang termasuk dalam ketegori 

Bank Swasta Devisa. Bank ini memiliki nilai ROE lebih rendah daripada bank-bank lain 

yang setara, yaitu Bank Mega dan Bank Bukopin pada tahun 2008. Penulis 

memfokuskan penelitian pada analisis kinerja keuangan dan risiko Bank OCBC NISP 

yang dibandingkan dengan kedua bank lainnya, sedangkan analisa size akan digunakan 

sebagai analisis statistik yang merupakan pendukung dari hasil penelitian ini. 

 

4.1.1 Profil Bank OCBC NISP 

4.1.1.1 Sejarah Singkat 

PT. Bank NISP Tbk, yang kini menjadi PT. Bank OCBC NISP Tbk., merupakan 

bank keempat tertua di Indonesia, didirikan di Bandung pada tanggal 4 April 1941 

dengan nama  NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank. 

Sejak awal berdirinya, Bank OCBC NISP terus berkembang menjadi bank yang 

solid dan handal dengan fokus pelayanan kepada segmen usaha kecil dan menengah 

(UKM). Bank OCBC NISP mendapatkan statusnya sebagai bank umum pada tahun 

1964, kemudian menjadi bank devisa pada tahun 1990 dan mencatatkan sahamnya di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. 

Pada akhir 1998, Bank OCBC NISP berhasil keluar dari krisis financial yang 

melanda Asia dan juga krisis perbankan Indonesia tanpa memerlukan program 

rekapitalisasi Pemerintah. Bahkan, Bank OCBC NISP menjadi bank pertama yang 
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memberikan pinjaman konsumer secara intensif melalui kredit pemilikan rumah, KPR 

OCBC NISP, tahun 1999. Inisiatif ini membuka jalan bagi Bank OCBC NISP untuk 

tumbuh pesat di era milenium baru, dimana jumlah aktiva Bank meningkat dari Rp 2,7 

triliun tahun 1998 hingga Rp 29 trilion di akhir tahun 2007.  Selain itu, sebagai bukti 

keberhasilannya, pada tahun 2006, Bank OCBC NISP memindahkan kantor pusatnya 

dari Bandung ke Jakarta dan menempati kantor pusat baru, OCBC NISP Tower, di 

kawasan segitiga emas, Jakarta. 

Pada akhir bulan Juni 2010, OCBC Bank-Singapura adalah pemegang saham 

pengendali dengan memiliki 81.9 % saham Bank OCBC NISP melalui beberapa akuisisi 

sejak tahun 2004. Dengan dukungan OCBC Bank-Singapura, Bank OCBC NISP 

melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan untuk dapat mencapai status sebagai 

Bank Nasional sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Bank Swasta Terbesar 

Ke-5 di Indonesia (di luar Bank Pemerintah dan Bank Asing) pada tahun 2013. 

Untuk lebih  mengoptimalkan hubungan dengan OCBC Bank Singapura, maka 

Bank NISP merubah namanya menjadi PT. Bank OCBC NISP Tbk. Dengan perubahan 

ini, maka  Bank NISP menjadi sangat  melekat dengan OCBC Bank sebagai salah satu 

bank terbesar di Asia. Hal ini juga merupakan komitmen besar OCBC Bank Singapura 

untuk terus mendukung perkembangan Bank OCBC NISP. Dengan nama  dan brand  

yang  baru, Bank OCBC NISP akan terus konsisten dengan komitmennya memberikan 

pelayanan terbaik bagi para nasabah dan stakeholders   lainnya, termasuk menjalankan 

fungsi tanggung jawab sosial dan menjalankan prinsip Tata kelola perusahaan. 
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4.1.1.2 Visi dan Misi 

1. Visi 

Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan 

terpercaya. 

2. Misi 

Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga korporat terhormat yang 

mampu bertumbuh-kembang bersama masyarakat secara berkelanjutan dengan 

cara : 

 Menyediakan dan mengembangkan pelayanan keuangan yang inovatif, 

berkualitas dan melebihi harapan masyarakatyang dinamik dengan hasil 

terbaik 

 Membina jejaring kerjasama saling menguntungkan yang dilandasi rasa saling 

percaya 

 Menciptakan lingkungan kerja yang meningkatkan profesionalisme dan 

mendorong pembaharuan organisasional dengan semangat kekeluargaan 

 Membangun kepercayaan publik melalui perilaku etikal, peduli dan hati-hati 

(prudent). 

 

4.2 Analisis Deskriptif Penelitian 

4.2.1 Dekomposisi ROE 

 Berdasarkan tabel 4.1 dibawah, terlihat bahwa nilai ROA dan nilai EM dari Bank 

OCBC NISP terus mengalami penurunan selama lima tahun.  
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 Tabel 4.1: Dekomposisi ROE   

(dalam jutaan) ROE ROA EM 

OCBC NISP     2004 20,84% 1,63% 12,81 

2005 10,00% 1,02% 9,81 

2006 9,66% 0,98% 9,86 

2007 7,42% 0,86% 8,60 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 Equity Multiplier (EM) 

Jika dilihat dari segi EM, Bank OCBC NISP ternyata memiliki rasio EM yang 

paling rendah dibanding Bank Mega dan Bank Bukopin selama lima tahun secara 

2008 8,73% 0,93% 9,43 

MEGA           2004 26,54% 1,67% 15,84 

2005 14,05% 0,71% 19,67 

2006 7,84% 0,49% 16,01 

2007 17,72% 1,49% 11,88 

2008 17,48% 1,44% 12,15 

  

BUKOPIN       2004 20,20% 1,14% 17,68 

2005 21,51% 1,04% 20,68 

2006 18,90% 1,00% 18,92 

2007 19,09% 1,09% 17,53 

2008 17,05% 1,13% 15,09 
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berturut-turut yaitu sebesar 12,81, 9,81, 9,86, 8,6, dan 9,43. Sehingga, dapat dikatakan 

bahwa Bank OCBC NISP lebih tidak dapat menghimpun dana dibandingkan kedua bank 

lainnya. Sementara itu, rasio ROA Bank OCBC NISP terlihat bersaing cukup ketat 

dengan kedua bank lainnya di kisaran 1%, meskipun nilainya terus menurun dari tahun 

ke tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa Bank OCBC NISP mempunyai tingkat 

profitabilitas yang berkecenderungan rendah, namun masih dalam taraf yang wajar jika 

dibandingkan dengan fluktuasi yang juga terjadi pada Bank Mega dan Bank Bukopin. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa rendahnya ROE Bank OCBC 

NISP lebih disebabkan oleh lemahnya kemampuan menghimpun dana. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan melihat Tabel 4.2 di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan 

kemampuan Bank OCBC NISP dalam menghimpun dana yang dibandingkan dengan 

kedua bank lainnya selama lima tahun.  

 

Tabel 4.2: Total Dana Dihimpun 

(dalam jutaan) Giro Tabungan Deposito NDPK Total Dana 

OCBC NISP  2004 1.665.898 2.928.143 8.392.167 1.324.044 14.310.252 

2005 2.143.173 3.212.261 10.178.650 653.531 16.187.615 

2006 2.783.775 3.957.016 12.284.234 1.118.038 20.143.063 

2007 4.240.148 5.543.172 11.656.994 1.780.874 23.221.188 

2008 2.617.836 6.387.506 12.728.455 997.446 22.731.243 

MEGA           2004 2.519.599 1.894.755 11.119.749 780.366 16.314.469 

2005 2.138.334 1.762.831 18.076.312 1.420.478 23.397.955 

2006 3.346.785 3.294.703 19.114.512 2.431.813 28.187.813 
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2007 6.842.035 6.279.786 16.909.175 997.531 31.028.527 

2008 5.418.853 5.195.787 18.766.365 420.333 29.801.338 

BUKOPIN     2004 5.159.979 1.751.677 8.325.445 1.506.199 16.743.300 

2005 7.700.506 1.728.286 10.759.584 2.163.150 22.351.526 

2006 8.295.096 2.002.308 14.587.632 2.351.281 27.236.317 

2007 8.848.934 2.973.114 17.469.830 2.331.390 31.623.268 

2008 5.776.269 4.124.302 17.620.635 2.049.207 29.570.413 

 

Pada Tabel 4.2, terlihat bahwa total dana yang dimiliki Bank OCBC NISP selama 

lima tahun masih berada dibawah Bank Mega dan Bank Bukopin. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kemampuan menghimpun dana (EM) yang dimiliki oleh Bank 

OCBC NISP merupakan yang terendah dibandingkan kedua bank lain. Namun, rasio EM 

yang berkencenderungan menurun pada Bank OCBC NISP juga mencerminkan semakin 

rendahnya risiko permodalan yang terdapat pada bank tersebut. 

 

4.2.1.2 Return on Asset (ROA) 

Sementara itu, kecenderungan rendahnya tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank 

OCBC NISP dapat disebabkan oleh perbedaan komposisi sumber dana dari kedua bank 

lainnya. Perbedaan ini dapat menyebabkan tingginya beban bunga, sehingga tingkat 

profitabilitas bank menjadi rendah. Tabel 4.3 di bawah ini menjelaskan komposisi dana 

dari ketiga bank: 
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Tabel 4.3: Komposisi Dana Dihimpun 

(dalam jutaan) Giro Tabungan Deposito NDPK 

OCBC NISP 2004 11,64% 20,46% 58,64% 9,25% 

2005 13,24% 19,84% 62,88% 4,04% 

2006 13,82% 19,64% 60,98% 5,55% 

2007 18,26% 23,87% 50,20% 7,67% 

2008 11,52% 28,10% 56,00% 4,39% 

MEGA          2004 15,44% 11,61% 68,16% 4,78% 

2005 9,14% 7,53% 77,26% 6,07% 

2006 11,87% 11,69% 67,81% 8,63% 

2007 22,05% 20,24% 54,50% 3,21% 

2008 18,18% 17,43% 62,97% 1,41% 

BUKOPIN    2004 30,82% 10,46% 49,72% 9,00% 

2005 34,45% 7,73% 48,14% 9,68% 

2006 30,46% 7,35% 53,56% 8,63% 

2007 27,98% 9,40% 55,24% 7,37% 

2008 19,53% 13,95% 59,59% 6,93% 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, terlihat bahwa selama lima tahun Bank OCBC 

NISP memiliki porsi dana NDPK yang lebih besar daripada kedua bank lainnya, yaitu 

sebesar 9,25%, 4,04%, 5,55%, 7,67% dan 4,39% dari total dana yang dihimpun. NDPK 

ini terdiri atas dana yang berasal dari simpanan bank lain, pinjaman yang diterima, dan 

surat berharga yang diterbitkan. NDPK merupakan salah satu sumber dana mahal bagi 
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suatu bank karena tingginya beban bunga yang harus dibayar oleh bank pada pihak 

ketiga.  

Selain NDPK, deposito juga merupakan sumber dana mahal bagi suatu bank. 

Berdasarkan tabel diatas, proporsi deposito yang dimiliki Bank OCBC NISP tergolong 

cukup tinggi, yaitu sebesar 58,64%, 62,88%, 60,98%, 50,2% dan 56%. Bank Mega 

memiliki proporsi deposito paling tinggi, yaitu sebesar 68,16%, 77,26%, 67,81%, 54,5%, 

dan 62,97% sedangkan Bank Bukopin memiliki proporsi deposito paling rendah, yaitu 

sebesar 49,72%, 48,14%, 53,56%, 55,24%, dan 59,59%. Proporsi deposito yang tinggi 

dalam DPK menyebabkan beban bunga yang ditanggung oleh bank menjadi semakin 

besar. Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, terlihat bahwa proporsi giro pada Bank OCBC NISP 

merupakan yang terendah diantara komponen DPK lainnya, yaitu sebesar 11,64%, 

13,24%, 13,62%, 18,26%, dan 11,52%. Giro dan tabungan merupakan sumber dana 

murah bagi suatu bank, karena rendahnya tingkat bunga yang harus ditanggung oleh 

bank tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa tingginya proporsi dana NDPK 

dan deposito pada komposisi dana Bank OCBC NISP menyebabkan peningkatan beban 

bunga pada bank tersebut sehingga mengakibatkan rendahnya profitabilitas (ROA). 

 

4.2.2 Dekomposisi ROA 

 Kecenderungan menurunnya rasio ROA dalam Model David Cole dapat 

diakibatkan oleh rendahnya rasio NPM atau AU. Rendahnya NPM disebabkan oleh 

tingginya beban bunga, tingginya beban operasional, atau rendahnya pendapatan bunga. 

Rendahnya rasio AU dikarenakan oleh pengalokasian aktiva yang tidak tepat, sehingga 

mengakibatkan turunnya pendapatan bunga. Berdasarkan Tabel 4.4, terlihat bahwa 
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penyebab rendahnya nilai ROA pada Bank OCBC NISP disebabkan oleh nilai NPM 

yang lebih rendah dibandingkan kedua bank lainnya, dan berkecenderungan terus 

menurun dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 17,47%, 9,71%, 8,6%, 8,45%, dan 9,73%. 

Tabel 4.4: Dekomposisi ROA 

ROA NPM AU 

OCBC NISP  2004 1,63% 17,47% 9,32% 

2005 1,02% 9,71% 10,50% 

2006 0,98% 8,60% 11,39% 

2007 0,86% 8,45% 10,21% 

2008 0,93% 9,73% 9,51% 

MEGA           2004 1,67% 17,85% 9,38% 

2005 0,71% 7,59% 9,41% 

2006 0,49% 4,81% 10,19% 

2007 1,49% 14,51% 10,28% 

2008 1,44% 12,60% 11,42% 

BUKOPIN     2004 1,14% 11,26% 10,15% 

2005 1,04% 11,75% 8,85% 

2006 1,00% 9,73% 10,26% 

2007 1,09% 10,79% 10,10% 

2008 1,13% 10,02% 11,28% 

 

Penyebab rendahnya NPM pada Tabel 4.4 dapat digambarkan oleh rasio NIM 

dan BOPO, seperti tampak pada grafik di bawah. Hal ini didasarkan pada penelitian 
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sebelumnya (Muchlis, 2009), yang menggunakan kedua rasio tersebut untuk 

memprediksikan penyebab rendahnya rasio NPM. 

 

 

Gambar 4.1: Net Interest Margin (NIM) 

 

 

Gambar 4.2: Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) 

 

Berdasarkan kedua grafik diatas, terlihat bahwa rendahnya NPM pada Bank 

OCBC NISP disebabkan oleh nilai NIM yang cukup rendah dan nilai BOPO yang 
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berkecenderungan tinggi. Grafik tersebut menunjukkan bahwa rasio NIM Bank OCBC 

NISP pada tahun 2004 merupakan yang terendah, namun pada 2005, 2006, 2007, dan 

2008 selalu berada pada peringkat kedua diantara kedua bank lainnya dan terus bersaing 

ketat. Meskipun begitu, pertumbuhan NIM Bank OCBC NISP mengalami peningkatan 

secara perlahan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, yaitu 4,15%, 4,76%, 4,99%, 

dan 5,4%.  

 

4.2.2.1 Net Interest Margin (NIM) 

Penyebab rendahnya NIM dapat ditunjukkan oleh rasio pendapatan bunga 

(PB/KYD) dan beban bunga (BB/DPK) selama lima tahun. Hal ini didasarkan oleh 

penelitian sebelumnya (Muchlis, 2009) dimana kedua rasio tersebut digunakan untuk 

mengetahui penyebab rendahnya NIM. Tabel 4.5 menujukkan bahwa rasio PB/KYD 

Bank OCBC NISP memiliki nilai yang rendah, yaitu sebesar 14,8%, 15,21%, 16,25%, 

13,72%, dan 13,39%. Bahkan selama lima tahun berturut-turut, rasio tersebut merupakan 

yang terendah. 

 

Tabel 4.5: Rasio PB/KYD 

(dalam jutaan) PB/KYD 

OCBC NISP MEGA BUKOPIN 

2004 14,80% 22,45% 11,88% 

2005 15,21% 20,37% 15,69% 

2006 16,25% 27,62% 20,54% 

2007 13,72% 23,82% 16,44% 

2008 13,39% 19,47% 14,25% 
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Hal yang sama juga terlihat pada Tabel 4.6, dimana rasio BB/DPK Bank OCBC 

NISP memiliki nilai yang cukup tinggi. Pada tahun 2004, 2005, dan 2007 rasio BB/DPK 

Bank OCBC NISP merupakan yang tertinggi dibandingkan kedua bank lainnya, yaitu 

sebesar 6,51%, 7,63%, dan 6,74%. Berdasarkan data, dapat dikatakan bahwa rendahnya 

NIM Bank OCBC NISP disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan bunga dan 

tingginya beban bunga. 

Tabel 4.6: Rasio BB/DPK 

(dalam jutaan) BB/DPK 

OCBC NISP MEGA BUKOPIN 

2004 6,51% 5,07% 5,75% 

2005 7,63% 6,81% 5,22% 

2006 8,60% 8,71% 7,41% 

2007 6,74% 6,29% 6,59% 

2008 6,37% 6,97% 6,86% 

 

Penyebab rendahnya tingkat pendapatan bunga dapat diketahui dengan cara 

membandingkan LDR dari ketiga bank tersebut. Pada Grafik dibawah, terlihat bahwa 

secara keseluruhan, LDR Bank OCBC NISP merupakan yang tertinggi, meskipun pada 

tahun 2004 dan 2008 berada di bawah Bank Bukopin, yaitu sebesar 77,44% dan 76,72%. 

Berdasarkan grafik, dapat dikatakan bahwa rendahnya tingkat pendapatan bunga Bank 

OCBC NISP bukan disebabkan oleh rendahnya tingkat LDR, tetapi dikarenakan tingkat 

bunga kredit yang memang rendah. 
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Gambar 4.3: Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 

Selain LDR, rendahnya pendapatan bunga juga dapat disebabkan oleh tidak 

optimalnya penempatan dana dalam aktiva produktif (AKPRO). Grafik di bawah ini 

menggambarkan proporsi dana aktiva produktif dalam total asset pada ketiga bank 

tersebut. 

 

Gambar 4.4: Aktiva Produktif 

  

Grafik tersebut menunjukkan bahwa proporsi dana aktiva produktif dalam total 

asset Bank OCBC NISP merupakan yang terendah pada tahun 2005, 2006, 2007, dan 

2008, yaitu sebesar 39,03%, 41,26%, 40,38%, dan 49,38%. Hal ini berarti bahwa Bank 
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OCBC NISP tidak dapat mengoptimalkan penempatan dana pada aktiva produktif yang 

dimiliki bank tersebut. Berdasarkan data diatas, dapat dikatakan bahwa rendahnya 

pendapatan bunga Bank OCBC NISP disebabkan oleh rendahnya penempatan dana 

dalam aktiva produktif, sehingga mengakibatkan rendahnya profitabilitas bank. 

 Rendahnya pendapatan bunga juga dapat disebabkan oleh rendahnya penempatan 

dana pada kredit yang diberikan (KYD). Berikut ini grafik yang menggambarkan 

proporsi kredit yang diberikan dalam total aktiva ketiga bank. Berdasarkan grafik 

tersebut terlihat bahwa Bank OCBC NISP memiliki KYD yang proporsinya paling besar 

diantara ketiga bank lainnya, terutama pada tahun 2005, 2006, dan 2007 yaitu sebesar 

62,32%, 64,58%, dan 65,98%. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan bunga 

Bank OCBC NISP bukan dikarenakan tidak optimalnya penempatan dana pada kredit, 

namun disebabkan oleh pemberian jumlah kredit dengan tingkat bunga yang rendah.  

 

Gambar 4.5: Kredit Yang Diberikan (KYD) 

 

4.2.2.2 Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) 

Selain NIM, salah satu penyebab rendahnya NPM adalah tingginya BOPO. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Muchlis, 2009) digunakan empat komponen beban 
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operasional yang memiliki komposisi terbesar sebagai alat analisis penyebab tingginya 

BOPO, yaitu Beban Bunga, Beban Administrasi, Beban PPAP, dan Beban Personalia. 

Berikut ini merupakan grafik dari keempat beban tersebut. 

 

Gambar 4.6: Beban Bunga 

 

Grafik pertama menunjukkan bahwa Bank OCBC NISP memiliki beban bunga 

yang cukup tinggi pada tahun 2004, 2005, dan 2006, yaitu sebesar 50,78%, 56,15%, dan 

59,34%. Hal ini dikarenakan tingginya komposisi dana mahal pada NDPK dan deposito 

bank tersebut. Pada tahun 2007 dan 2008, grafik menunjukkan bahwa Bank OCBC NISP 

mengalami penurunan beban bunga menjadi 48,83% dan 42,53%. Berdasarkan data yang 

ada, komposisi dana murah berupa giro dan tabungan pada kedua tahun tersebut terlihat 

meningkat dari sebelumnya, dan komposisi dana mahal berupa deposito terlihat 

berkurang.  
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Gambar 4.7: Beban Administrasi 

 

Pada grafik kedua, terlihat bahwa beban administrasi mengalami peningkatan 

selama lima tahun. Bahkan pada tahun 2007 dan 2008 Bank OCBC NISP memiliki 

tingkat beban administrasi yang tertinggi diantara kedua bank lainnya, yaitu sebesar 

17,9% dan 18,62%. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya 

BOPO dan rendahnya NPM pada Bank OCBC NISP. 

 

Gambar 4.8: Beban PPAP 

 

 
 Analisis Kinerja..., Fitra Purbasari, Ak.-Ibs, 2010



 

 

 

Grafik diatas menunjukkan bahwa Bank OCBC NISP mengalami peningkatan 

yang cukup stabil pada beban PPAP pada tahun 2005, 2006, 2007, dan meningkat cukup 

tajam pada tahun 2008 menjadi 5,57%. Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa rasio 

LDR bank ini juga meningkat di tahun yang sama, sehingga dapat diindikasikan bahwa 

Bank OCBC NISP sedang melakukan ekspansi kredit, yang berakibat pada 

membesarnya beban PPAP yang harus ditanggung oleh bank tersebut. Sementara itu, 

grafik diatas juga menunjukkan bahwa Bank Bukopin terlihat mengalami fluktuasi beban 

PPAP yang sangat tajam. Umumnya, hal ini mengindikasikan bahwa bank tersebut 

sedang menghadapi masalah dalam penilaian kolektabilitas kreditnya. 

 

Gambar 4.9: Beban Personalia 

 

Grafik diatas menunjukkan bahwa tingginya beban personalia pada Bank OCBC 

NISP merupakan indikasi bahwa bank ini mengalami inefisiensi dalam pengelolaan 

personalianya untuk dapat menghasilkan pendapatan operasional bank. Inefisiensi 

tersebut tampak jelas pada tahun 2008 sebagai titik tertinggi dimana Bank OCBC NISP 

mempunyai tingkat beban personalia sebesar 18,65% yang berada jauh diatas kedua bank 

lainnya. 
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4.2.3    Profil Risiko  

4.2.3.1 Risiko Kredit 

Pada grafik dibawah, terlihat bahwa selama periode lima tahun, ketiga bank telah 

memenuhi persyaratan Bank Indonesia untuk menjaga rasio NPL gross dibawah 5%. 

Bank OCBC NISP memiliki kecenderungan NPL gross yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun, namun nilainya masih cukup rendah, yaitu 1,01% pada tahun 2004, 

kemudian menjadi 2,46% pada tahun 2005, dan terus meningkat secara perlahan hingga 

sampai pada angka 2,72% di tahun 2008.  

 

Gambar 4.10: NPL Gross 

 

Diantara ketiga bank tersebut, Bank OCBC NISP menempati posisi kedua, yaitu 

berada dibawah Bank Mega yang memiliki rasio NPL gross lebih rendah, dan diatas 

Bank Bukopin yang rasio NPL grossnya lebih besar, yaitu 3,43% pada tahun 2004, 

kemudian menjadi 3,37% pada tahun 2005, dan terus berfluktuasi hingga mencapai 

4,85% di tahun 2008. Nilai ini hampir mencapai batas maksimum ketentuan 5%, yang 

berarti bahwa Bank Bukopin memiliki jumlah kredit bermasalah lebih besar 

dibandingkan dengan Bank OCBC NISP dan Bank Mega. Berdasarkan uraian tersebut 
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dapat dikatakan bahwa Bank OCBC NISP memiliki tingkat risiko default kredit yang 

cukup rendah. 

 

4.2.3.2 Risiko Likuiditas 

Pada grafik dibawah, terlihat bahwa ketiga bank tersebut memiliki tingkat LDR 

yang tidak melampaui batasan 110% selama periode lima tahun, sehingga dapat 

dikatakan bahwa Bank OCBC NISP, Bank Mega, dan Bank Bukopin memiliki tingkat 

likuiditas bank yang cukup baik. Jika dibandingkan dengan kedua bank lainnya, Bank 

OCBC NISP terlihat selalu memiliki tingkat LDR yang lebih tinggi.  

 

Gambar 4.3: Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 

Peningkatan LDR Bank OCBC NISP dimulai pada tahun 2005, yaitu 80,07% dari 

sebelumnya pada tahun 2004 sebesar 77,44%. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 

2007 dengan LDR mencapai 89,15% kemudian mulai menurun kembali pada tahun 2008 

menjadi 76,72%.  

Bank Bukopin tampaknya mengalami peningkatan yang sama dengan Bank 

OCBC NISP, dimana rasio LDR nya mencapai 83,72% pada tahun 2008. Namun, bank 
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ini dapat mempertahankan LDR nya agar tetap rendah pada tahun-tahun sebelumnya. 

Sedangkan Bank Mega menempati posisi teratas diantara dua bank lainnya, dengan 

kemampuannya mempertahankan tingkat LDR yang tetap rendah dibandingkan Bank 

OCBC NISP dan Bank Bukopin. 

 

Gambar 4.11: Giro Wajib Minimun (GWM) 

 

Jika dilihat dari tingkat GWM nya, ketiga bank tersebut telah memenuhi 

ketentuan yang ada. Pada tahun 2004, GWM Bank OCBC NISP, Bank Mega, dan Bank 

Bukopin telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia bahwa tambahan GWM yang 

dimiliki oleh bank umum dengan DPK lebih besar dari Rp10 trilyun sampai dengan 

Rp50 trilyun adalah sebesar 2% dari GWM wajib 5%. Tabel di bawah menggambarkan 

tingkat GWM dari ketiga bank. Grafik tersebut menunjukkan bahwa GWM Bank Mega 

terpaut jauh dari ketentuan yang ada, yaitu sebesar 22,08%. Tingginya rasio tersebut 

dapat menyebabkan inefisiensi pengelolaan likuiditas, dimana kesempatan untuk 

mendapatkan bunga dari kredit atau surat berharga menjadi hilang.  

Bank OCBC NISP yang pada tahun 2005, 2006, dan 2007 memiliki tingkat LDR 

sebesar 80,07%, 82,18%, dan 89,15% telah memenuhi kebutuhan GWM tambahannya 
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yaitu sebesar 1% dari sebelumnya. Hal yang sama juga terlihat pada Bank Mega di tahun 

2005, dimana bank ini telah memiliki tambahan GWM sesuai ketentuan, yaitu sebesar 

3% dari GWM sebelumnya pada rasio LDR sebesar 51,25%. Pada dua tahun berikutnya, 

yaitu pada tahun 2006 dan 2007, Bank Mega juga telah memenuhi penambahan GWM 

wajib, yaitu sebesar 4% dari sebelumnya, sesuai dengan tingkat LDRnya. Sedangkan 

pada Bank Bukopin, periode tahun 2005, 2006 dan 2007 penambahan GWM wajibnya 

telah memenuhi ketentuan sebesar 2%, 3%, dan 2% dari GWM sebelumnya. Namun, 

pada tahun 2005 dan tahun 2007 Bank Bukopin memiliki rasio GWM yang berada diatas 

ketentuan, yaitu sebesar 17,55% dan 14,4%. Hal ini menunjukkan inefisiensi dalam 

pengelolaan likuiditas bank tersebut. 

Ketiga bank tersebut memiliki tingkat GWM yang hampir sama pada tahun 2008, 

yaitu sebesar 5%. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan baru dari Bank Indonesia yang 

mewajibkan bank umum untuk memiliki GWM utama (statutory reserve) berupa 

simpanan giro di Bank Indonesia sebesar 5%, dan GWM sekunder (secondary reserve) 

dalam bentuk SBI dan atau SUN dan atau simpanan giro di Bank Indonesia sebesar 

2,5%. Pemenuhan GWM sekunder akan berlaku pada tanggal 24 Oktober 2009. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa rasio LDR Bank OCBC NISP 

yang berkecenderungan tinggi mencerminkan adanya risiko likuiditas yang lebih besar 

dibandingkan kedua bank lainnya, yaitu Bank Mega dan Bank Bukopin. Namun, tingkat 

GWM Bank OCBC NISP yang tidak terlampau tinggi dari batas ketentuan BI 

menunjukkan adanya efisiensi pengelolaan likuiditas melalui kredit dan surat berharga 

daripada penempatan giro di Bank Indonesia. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Bank 

OCBC NISP lebih dapat mengoptimalkan pemanfaatan dananya dibandingkan Bank 

Mega dan Bank Bukopin.  
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4.2.3.3 Risiko Suku Bunga 

 Grafik dibawah ini merupakan grafik pendapatan bunga dan beban bunga selama 

20 kuartal pada masing-masing bank selama lima tahun, mulai Maret 2004 sampai 

dengan Desember 2008 beserta standar deviasinya (σ). 

 

 

Gambar 4.12: Pendapatan Bunga Kuartalan 

 

 

Gambar 4.13: Volatilitas Pendapatan Bunga Kuartalan 
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Grafik diatas menunjukkan bahwa pendapatan bunga untuk Bank OCBC NISP 

tampak landai dan tidak terlalu berfluktuatif, namun terlihat bahwa pada bulan Maret 

2007 hingga Juni 2008 terjadi penurunan tingkat pendapatan bunga yang cukup 

signifikan. Volatilitas pendapatan bunga pada Bank OCBC NISP terlihat dalam grafik 

standar deviasi (STDEV) yang berada pada peringkat terendah diantara kedua bank 

lainnya. Hal ini berarti ketidakpastian (risiko) besarnya pendapatan bunga pada bank 

tersebut merupakan yang terendah. 

 

 

Gambar 4.14: Beban Bunga Kuartalan 

 

 
 Analisis Kinerja..., Fitra Purbasari, Ak.-Ibs, 2010



 

 

 

 

Gambar 4.15: Volatilitas Beban Bunga Kuartalan 

 

Grafik kedua menunjukkan bahwa tingkat beban bunga pada Bank OCBC NISP 

terlihat cukup berfluktuatif, terutama ketika memasuki tahun 2006. Hal itu disebabkan 

adanya penurunan tingkat bunga yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Volatilitas 

beban bunga pada Bank OCBC NISP juga merupakan yang terendah. Berdasarkan data 

diatas, dapat dikatakan bahwa Bank OCBC NISP memiliki tingkat ketidakpastian 

(risiko) suku bunga yang rendah. 

 

4.2.3.4 Risiko Leverage 

Berdasarkan grafik dibawah, terlihat bahwa rasio modal (CAR) dari ketiga bank 

tersebut tidak berada dibawah ketentuan Bank Indonesia dengan batas minimum 8%. 

Namun terdapat aturan tidak tertulis yang menyatakan bahwa CAR bank umum 

sebaiknya berada diatas 12% sebagai bantalan dari batas CAR 8% yang telah ditentukan.  
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Gambar 4.16: Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 

Pada Bank Mega, terlihat bahwa selama lima tahun bank ini tidak melanggar 

ketentuan CAR 8%, namun pada tahun 2007 terlihat bahwa rasio CAR nya berada pada 

angka 11,84% yang berarti melebihi batas minimum bantalan CAR 12%. Hal yang sama 

juga terjadi pada Bank Bukopin, ketika tahun 2008 rasio CAR nya juga melebihi batas 

minimum bantalan CAR 12%, yaitu sebesar 10,36%. Sedangkan Bank OCBC NISP 

dapat mempertahankan rasio CAR nya untuk tetap berada diatas ketentuan CAR 8% 

ataupun 12% selama lima tahun berturut-turut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Bank 

OCBC NISP memiliki tingkat risiko kebangkrutan yang paling rendah dibandingkan 

dengan kedua bank lainnya. 

 

4.3 Analisis Statistik 

Berikut ini merupakan hasil Levene Test pada Bank Swasta Devisa, yang telah 

memenuhi kriteria. Pada Gambar 4.18 terlihat bahwa nilai probabilitas (signifikansi) 

dengan equal variance assumed (diasumsikan kedua varian sama) adalah 0,001 lebih 

kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua varian 
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berbeda. Dengan ini pengujian menggunakan equal variance not assumed (diasumsikan 

kedua varian berbeda) 

Group Statistics

25 ,0852 ,04150 ,00830
30 ,1609 ,06696 ,01222

SIZE
1,00
2,00

ROE
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

Gambar 4.17: Group Statistic 

 

Gambar 4.18: Levene Test 

 

 

Gambar 4.19: Independent Sample T-Test 

 

Berdasarkan Gambar 4.19, terlihat bahwa probabilitas dari hasil uji T-Test adalah 

0,0001 lebih kecil daripada 0,05 maka Ho ditolak, artinya bahwa terdapat perbedaan 

signifikan antara ROE BSD berukuran kecil dan BSD berukuran besar. Pada Gambar 

4.17 terlihat bahwa rata-rata (mean) untuk bank berukuran kecil adalah 0,0852 dan untuk 
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bank berukuran besar adalah 0,1609, artinya ROE bank berukuran besar lebih tinggi 

daripada ROE bank berukuran kecil. 

 

4.4  Implikasi Manajerial 

Pada analisis kinerja keuangan, terlihat bahwa ROE Bank OCBC NISP yang 

rendah disebabkan oleh rendahnya kemampuan menghimpun dana. Oleh karena itu, 

sebaiknya Bank OCBC NISP melakukan peningkatan di bidang pemasaran bank. Hal ini 

dilakukan untuk memperkenalkan bank dan produk-produknya kepada masyarakat 

(brand awareness), sehingga minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank ini 

semakin besar. Tingkat profitabilitas yang rendah pada bank ini disebabkan oleh tidak 

efisiennya pengelolaan biaya-biaya terkait dan rendahnya pendapatan bunga. Biaya-

biaya terkait yang dimaksud adalah biaya bunga, biaya administrasi, biaya PPAP, dan 

biaya personalia. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingginya 

biaya-biaya tersebut antara lain dengan mengurangi porsi sumber dana mahal seperti 

deposito dan NDPK pada komposisi dana bank, meningkatkan kualitas pemberian kredit, 

dan memperbaiki kinerja staf operasional bank. Tindakan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan pendapatan bunga adalah dengan memberikan tingkat bunga kredit yang 

kompetitif dan mengoptimalkan penempatan dana pada aktiva produktif yang dimiliki 

bank. 

Pada analisis profil risiko, terlihat bahwa Bank OCBC NISP mempunyai tingkat 

risiko yang cukup rendah. Beberapa risiko yang dimaksud adalah risiko kredit, risiko 

likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko modal. Keempat risiko tersebut telah mematuhi 

peraturan yang ada dan keempatnya berada pada tingkat yang baik. 
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Pada analisis statistik, terlihat bahwa faktor size ternyata dapat menyebabkan 

perbedaan nilai pada ROE bank. Hal ini mengindikasikan bahwa size bank dapat 

dijadikan sebagai salah satu alat ukur untuk memprediksi besar atau kecilnya nilai ROE 

pada suatu bank, sehingga pada penelitian selanjutnya faktor size dapat dipertimbangkan 

sebagai salah satu variabel pembentuk ROE. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.2 Kesimpulan 

 Penelitian ini difokuskan pada analisis kinerja keuangan dan profil risiko Bank 

OCBC NISP yang dibandingkan dengan kedua bank lainnya melalui dekomposisi ROE 

dan analisa risiko bank. Penulis juga menganalisis perbandingan size bank dan ROE dari 

kategori Bank Swasta Devisa sebagai pendukung dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil 

analisis pada Bab IV, terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh peneliti untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian. Berikut ini merupakan beberapa kesimpulan 

yang didapat berdasarkan hasil penelitian penulis: 

1. Rendahnya ROE Bank OCBC NISP disebabkan oleh lemahnya 

kemampuan menghimpun dana. Hal ini terlihat pada nilai EM Bank 

OCBC NISP yang rendah. 

2. Komposisi dana Bank OCBC NISP menyebabkan tingginya biaya-biaya 

terkait sehingga mengakibatkan rendahnya profitabilitas. Tingginya 

proporsi dana mahal berupa NDPK dan deposito pada komposisi dana 

Bank OCBC NISP menyebabkan beban bunga meningkat, sehingga 

profitabilitas menurun. 

3. Penempatan dana aktiva produktif Bank OCBC NISP dapat menyebabkan 

rendahnya profitabilitas. Rendahnya penempatan dana dalam aktiva 

produktif mengakibatkan rendahnya pendapatan bunga, sehingga 

profitabilitas menurun. 

 
 Analisis Kinerja..., Fitra Purbasari, Ak.-Ibs, 2010



 

 

 

4. Size bank dapat menyebabkan perbedaan nilai ROE pada tiap bank. Hasil 

pada analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

antara ROE BSD berukuran kecil dan BSD berukuran besar, dan artinya 

ROE bank berukuran besar lebih tinggi daripada ROE bank berukuran 

kecil. 

5. Secara keseluruhan, profil risiko Bank OCBC NISP dapat dikatakan 

cukup baik. Hal ini didasari oleh rendahnya risiko kredit, risiko likuiditas, 

risiko suku bunga, dan risiko permodalan (leverage). Meskipun demikian, 

jika dibandingkan dengan kedua bank lainnya, tingkat risiko kredit dan 

risiko likuiditas Bank OCBC NISP masih berada di peringkat kedua. 

 

1.3 Saran 

Berikut ini beberapa saran yang dapat dikemukakan penulis: 

1. Bank OCBC NISP diharapkan dapat memperkenalkan produk dan citra 

bank ke masyarakat dengan cara meningkatkan pemasaran bank melalui 

brand awareness. 

2. Bank OCBC NISP diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank 

dengan cara meminimalkan biaya-biaya terkait, memberikan tingkat 

bunga yang kompetitif, dan mengoptimalkan penempatan dana pada 

aktiva produktif. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan 

alat uji selain dekomposisi ROE untuk menganalisa kinerja keuangan 

suatu bank. 
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4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisa faktor-faktor yang 

menyebabkan tingginya ROE dari Bank besar dengan mempertimbangkan 

size sebagai salah satu variabel pembentuknya. 
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Lampiran 1. Data Keuangan Dekomposisi ROE 

(dalam jutaan) total asset net income total equity pendapatan bunga total revenue interest expense non interest exp 

          pendapatan bunga non interest income     

OCBC NISP  2004 17.877.066 290.984 1.396.083 1.488.328 1.436.560 177.518 409.407 409.407 

2005 20.105.690 204.971 2.050.506 1.906.079 1.851.190 205.358 593.844 593.844 

2006 24.205.990 237.035 2.454.932 2.540.469 2.481.287 215.959 733.560 733.560 

2007 28.969.069 250.084 3.368.626 2.623.282 2.540.699 335.617 1.047.589 1.047.589 

2008 34.245.838 316.922 3.630.670 2.785.731 2.699.756 470.869 1.238.009 1.238.009 

                  

MEGA           2004 18.642.817 312.255 1.176.644 1.701.795 1.650.040 47.448 419.912 419.912 

2005 25.109.428 179.353 1.276.625 2.292.744 2.230.026 70.469 504.143 504.143 

2006 30.972.910 151.698 1.934.301 3.037.892 2.969.215 117.478 789.492 789.492 

2007 34.907.728 520.719 2.939.137 3.343.898 3.206.608 245.067 584.821 584.821 

2008 34.860.872 501.681 2.870.365 3.699.937 3.567.292 280.695 1.039.381 1.039.381 

                  

BUKOPIN     2004 18.415.435 210.450 1.041.878 1.747.196 1.680.977 93.944 622.796 622.796 

2005 24.683.890 256.675 1.193.328 2.036.504 1.934.784 109.047 724.235 724.235 

2006 31.556.143 315.216 1.668.003 3.015.877 2.945.709 169.906 811.748 811.748 

2007 34.446.177 375.126 1.964.793 3.147.897 3.024.178 266.243 985.604 985.604 

2008 32.633.063 368.780 2.163.167 3.283.110 3.173.130 309.393 1.118.193 1.118.193 
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Lampiran 2. Aktiva Produktif 

(dalam jutaan) OCBC NISP MEGA BUKOPIN 

AKPRO 2004 7.985.524 8.226.288 10.860.210 

AKPRO 2005 7.846.400 11.533.286 14.745.780 

AKPRO 2006 9.988.505 18.086.757 18.651.331 

AKPRO 2007 11.697.537 20.512.537 18.131.187 

AKPRO 2008 16.909.124 20.541.386 22.386.097 
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Lampiran 3. Pendapatan Bunga (grafik) 

 

(dalam jutaan) 

 

OCBC NISP MEGA BUKOPIN 

pendapatan bunga Mar-04 345830 384244 443671 

 

Jun-04 358150 391057 441613 

 

Sep-04 379197 457983 446432 

 

Des-04 401941 464449 443354 

 

Mar-05 406233 460024 472197 

 

Jun-05 450055 501114 461670 

 

Sep-05 480548 591622 516128 

 

Des-05 562331 733176 629362 

 

Mar-06 602582 730846 719451 

 

Jun-06 611902 727336 741925 

 

Sep-06 653633 755205 798760 

 

Des-06 671279 810642 804485 

 

Mar-07 680406 860250 783556 

 

Jun-07 643193 825366 788270 

 

Sep-07 656659 802747 849351 

 

Des-07 643024 815943 788487 

 

Mar-08 625683 837458 808805 

 

Jun-08 622872 847751 816884 

 

Sep-08 687093 938641 807760 

 

Des-08 850083 1042982 902851 

 

 

 
 Analisis Kinerja..., Fitra Purbasari, Ak.-Ibs, 2010



 

 

 

 

 

Lampiran 4. Beban Bunga (grafik) 

 

(dalam jutaan) 

 

OCBC NISP MEGA BUKOPIN 

beban bunga Mar-04 201361 148877 216229 

 

Jun-04 200410 174923 211197 

 

Sep-04 211193 222751 219616 

 

Des-04 233025 240279 228525 

 

Mar-05 235871 239528 218453 

 

Jun-05 267046 283855 230810 

 

Sep-05 305509 376970 266599 

 

Des-05 377217 596402 337822 

 

Mar-06 402681 588235 408795 

 

Jun-06 401811 552355 453456 

 

Sep-06 425388 559089 485148 

 

Des-06 405778 543624 496957 

 

Mar-07 417245 548342 482336 

 

Jun-07 352296 506941 480881 

 

Sep-07 338111 412640 501058 

 

Des-07 337313 422442 464860 

 

Mar-08 323300 442514 443202 

 

Jun-08 270653 436393 447094 

 

Sep-08 330993 514453 447853 

 

Des-08 460168 653605 548787 
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Lampiran 5. Giro Wajib Minimun (GWM) 

Pada tanggal 28 Juni 2004, BI mengeluarkan Peraturan No. 6/15/PBI/2004, yang berlaku 

efektif sejak tanggal 1 Juli 2004, menyatakan bahwa selain daripada kewajiban Giro 

Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% untuk rekening Rupiah dan 3% untuk rekening 

mata uang asing, bank umum juga wajib memenuhi tambahan GWM berdasarkan 

besarnya jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank, yaitu: 

Sampai dengan Rp1 trilyun - penambahan GWM sebesar 0% 

Lebih besar dari Rp1 trilyun s/d Rp10 trilyun - penambahan GWM sebesar 1% 

Lebih besar dari Rp10 trilyun s/d Rp50 trilyun - penambahan GWM sebesar 2% 

Lebih besar dari Rp50 trilyun - penambahan GWM sebesar 3% 

 

Pada tanggal 6 September 2005, BI mengeluarkan Peraturan No. 7/29/PBI/2005, yang 

berlaku efektif sejak tanggal 8 September 2005, dimana bank juga wajib menambah 

GWM dalam rupiah sesuai dengan besarnya rasio kredit yang diberikan kepada pihak 

ketiga terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR), yaitu: 

Memiliki LDR lebih dari 90% - penambahan GWM sebesar 0% 

Memiliki LDR lebih dari 75% sampai dengan 90% - penambahan GWM sebesar 1% 

Memiliki LDR lebih dari 60% sampai dengan 75% - penambahan GWM sebesar 2% 

Memiliki LDR lebih dari 50% sampai dengan 60% - penambahan GWM sebesar 3% 

Memiliki LDR sebesar 40% sampai dengan 50% - penambahan GWM sebesar 4% 

Memiliki LDR kurang dari 40% - penambahan GWM sebesar 5% 

 

Pada tanggal 23 Oktober 2008, BI mengeluarkan Peraturan No. 10/25/PBI/ 2008 yang 

menggantikan Peraturan No. 10/19/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 

2008, dan Peraturan-peraturan lainnya yang tersebut di atas. Sebagai tambahan, 

Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemenuhan GWM untuk rekening Rupiah menjadi 

7,5% yang terdiri dari 5% GWM utama dan 2,5% GWM sekunder dari jumlah dana 

pihak ketiga rupiah, sedangkan pemenuhan GWM untuk rekening mata uang asing 

menjadi 1% dari jumlah dana pihak ketiga dalam mata uang asing. Pemenuhan GWM 

utama untuk rekening Rupiah telah berlaku efektif pada tanggal 24 Oktober 2008, 

sedangkan pemenuhan GWM sekunder akan berlaku pada tanggal 24 Oktober 2009.
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Lampiran 6. Independent Sample T-Test 

 

Group Statistics

25 ,0852 ,04150 ,00830
30 ,1609 ,06696 ,01222

SIZE
1,00
2,00

ROE
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

11,457 ,001 -4,922 53 ,000 -,07579 ,01540 -,10668 -,04491

-5,129 49,254 ,000 -,07579 ,01478 -,10548 -,04610

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

ROE
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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