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ABSTRACT 

 

The purpose of this descriptive study is to investigate bank's financial 

performance and risk profile. The object of this research are four of State Banks with 

five years observation period from 2008 to 2012.  

Based on this research, the results are: BRI and Mandiri has higher financial 

performance than the average banks but BNI AND BTN are lower. The financial 

performance measured by Return on Equity (ROE) wich is influenced by the ability of 

banks to collect funds, and manage assets efficiently and effectively.  All of State banks 

has good risk profile because they implemented standard from Bank Indonesia. 

 

 

Keyword: ROE, Performance, Stated Banks, risk profile 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting 

di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara sistem keuangan. Bank 

dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 

tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Pertumbuhan industri perbankan memberikan dampak yang sangat 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 (Purbasari 2010). 

Menurut Gunawan (1998) dalam Purbasari (2010), restrukturisasi perbankan 

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. 
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 Penciptaan perbankan yang sehat dan berkinerja baik dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap bank dimana pada akhirnya bank dapat 

memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral harus terus selalu 

memantau kondisi kesehatan dan kinerja keuangan bank. 

Kinerja (performance) bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai suatu 

bank dalam kegiatan operasionalnya dalam segala aspek, baik menyangkut aspek 

keuangan, pemasaran, penghimpunan dana, 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 kecukupan modal untuk mengetahui 

kemampuan pemegang saham dalam memenuhi modal minimum bank. Penilaian 

kondisi likuiditas bank dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada para deposan. Penilaian aspek 

profitabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menciptakan 

keuntungan (profit) dari pengelolaan asset yang dilakukan. Semakin baik kinerja suatu 

bank, semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga kegiatan 

intermediasi bank menjadi lancar dan menguntungkan berbagai pihak. Indikator berupa 

analisis rasio-rasio keuangan merupakan peralatan sederhana untuk menilai aktivitas 

usaha bank. 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting 

dalam menilai kinerja bank. Oleh karena itu. analisis laporan keuangan sangat 

bergantung pada informasi yang didapat dari laporan keuangan bank. Hasil dari analisis 

laporan keuangan tersebut dapat membantu  menginterprestasikan kinerja bank dan 

potensi masa depan. Penilaian kinerja  suatu bank dapat dilihat dari analisis laporan 
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keuangannya. Salah satu cara dalam melakukan analisis laporan keuangan adalah 

dengan menggunakan analisis rasio keuangan. 

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), seperti dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Camiller (2005), Naïmy (2005), dan Purbasari (2010). Rasio ROE 

mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba atas investasi modal yang 

ditanamkan oleh investor. Jika dipahami secara mendalam, rasio ROE dapat 

mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, efektivitas dalam 

pengelolaan asset, dan kemampuan bank dalam menghimpun dana.  

Tabel 1.1 

Daftar Asset dan ROE Bank Milik Pemerintah 

BANK 
ASSET 2012 

(Dalam Rp 1.000.000) 
ROE 2012 

Bank BRI Rp 535.209.156 38.66% 

Bank Mandiri Rp 563.105.056 27.23% 

Bank BNI Rp 321.534.240 19,99% 

Bank BTN Rp 111.748.593 18,23% 

Sumber : Laporan Keuangan (Diolah) 

   

Menurut Statistik Perbankan Indonesia pada Desember 2012, rata-rata ROE 

Bank Umum adalah sebesar 23,58%. Pada tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa dari keempat 

bank pemerintah tersebut, Bank BRI dan Bank Mandiri Memiliki ROE diatas rata-rata 

yaitu 38,66% dan 27,23%, hal ini mencerminkan bahwa kinerja Bank BRI dan Bank 

Mandiri lebih baik dibandingkan kinerja Bank Umum pada umumnya. Sedangkan Bank 
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BNI dan Bank BTN memiliki ROE dibawah rata-rata yaitu 19,99% dan 18,23%, yang 

mencerminkan bahwa kinerja Bank BNI dan Bank BTN lebih rendah dibandingkan 

kinerja Bank Umum pada umumnya.  

ROE yang tinggi dapat disebabkan oleh tingginya kemampuan bank dalam 

menghimpun dana dari masyarakat, dan atau mampu menghasilkan laba yang tinggi dari 

kegiatan operasionalnya. Namun, walaupun suatu bank mampu menghimpun dana 

dengan baik, hal tersebut juga dapat menyebabkan ROE rendah apabila tidak ada 

efesiensi dalam pengeluaran biaya-biaya, seperti biaya bunga dan biaya operasional. 

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank mengakibatkan adanya biaya bunga yang 

harus dibayarkan kepada para nasabah. Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk kredit 

menghasilkan pendapatan bunga bagi bank. Bank harus mengelola dengan baik biaya 

dan pendapatan bunganya agar dapat menghasilkan laba. 

Laba yang didapat oleh bank adalah hasil dari pengelolaan asset & liability 

dimana pengelolaannya menghadapi berbagai risiko. Risiko-risiko yang dihadapi oleh 

bank adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas, serta 

risiko-risiko lainnya. Pada dasarnya risiko-risiko tersebut melekat dalam kegiatan bisnis 

bank, oleh karena itu bank dituntut harus dapat mengelola risiko yang dihadapinya, 

karena dana yang dimiliki oleh bank sebagian besar berasal dari nasabahnya. Jika bank 

tidak dapat mengelola risiko, bank tidak dapat menghasilkan laba dan dapat mengalami 

kerugian. Seperti ketika bank menyalurkan kredit kepada debitur, bank menghadapi 

risiko kredit yaitu kemungkinan gagal bayar oleh debitur. Untuk meminimalisasi risiko, 

bank dapat melakukan analisis 5C (character, capital, capacity, collateral, dan 

condition of economy) atas calon debitur apakah capable dan memiliki potensi untuk 

membayar kembali kreditnya. Analisis calon debitur dapat meminimalisasi terjadinya 
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risiko kredit, karena bank hanya akan memberikan kredit kepada calon debitur yang 

capable. 

Di sisi lain, ekonomi global dan integrasi pasar telah menyebabkan risiko bisnis 

yang harus dihadapi 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 (Purbasari 2010).  

Untuk menciptakan perbankan yang kuat, diperlukan analisis 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 menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan tetap memperhitungkan risiko kegiatan bisnis dari bank tersebut.  

Berdasarkan hal-hal di atas kajian ini akan menganalisis kinerja perbankan dan 

profil risiko pada Bank Pemerintah dengan judul: “ANALISIS KINERJA 

KEUANGAN DAN PROFIL RISIKO BANK-BANK PEMERINTAH TAHUN 

2008-2012.” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Sebagai lembaga intermediasi yang kegiatan usahanya berlandaskan 

kepercayaan, bank harus terus mempertahankan kinerjanya dengan baik agar tidak 

kehilangan kepercayaan dari nasabahnya. Kinerja yang baik akan tercipta dari kegiatan 

operasional bank yang efektif dan efisien, serta pengelolaan risiko yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  
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Bank-bank milik pemerintah merupakan bank yang memiliki tingkat 

kepercayaan yang besar dari masyarakat. Pada tahun 2012 total asset bank-bank 

pemerintah tersebut  sebesar 37,22% dari total keseluruhan asset Bank Umum di 

Indonesia.  Pada tahun 2012, Bank BRI dan Bank Mandiri memiliki ROE yang cukup 

tinggi yaitu 38,66% dan 27,23%. Sedangkan Bank BNI dan Bank BTN memiliki ROE 

dibawah rata-rata yaitu sebesar 19,99% dan 18,23%, dimana menurut Statistik 

Perbankan Indonesia rata-rata ROE Bank Umum adalah 23,58%. Atas dasar hal tersebut 

maka penelitian ini akan menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan analisis 

dekomposisi ROE pada bank-bank pemerintah tersebut. Selain itu, kajian ini juga akan 

menganalisis profil risikonya, karena dalam kegiatan usaha bank mengandung berbagai 

risiko yang harus dikelola oleh manajemen bank tersebut. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini, penulis membatasi objek penelitian hanya pada 4 bank 

pemerintah yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN, dimana 

pada tahun 2012 total asset keempat bank pemerintah tersebut  sebesar 37,22% 

dari total keseluruhan asset bank umum di Indonesia. Dalam penelitian ini 

penulis tidak memasukkan Bank Exim sebagai objek penelitian karena pos-pos 

laporan keuangan pada Bank Exim berbeda dengan bank lainnya yang 

disebabkan kegiatan operasi utama bank tersebut berkaitan dengan transaksi 

pembiayaan expor impor. 

2. Dalam pengukuran profitabilitas, kajian ini menggunakan rasio ROE yang di 

dekomposisikan untuk mengetahui penyebab tinggi-rendahnya profitabilitas 

tersebut.  
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3. Risiko yang diukur dalam penelitian ini adalah risiko-risiko yang terkait dengan 

kegiatan bank dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Risiko-risko tersebut 

yaitu risiko kredit, risiko suku bunga, risiko solvabilitas dan risiko likuiditas. 

4. Penelitian ini menggunakan grafik pergerakan rasio untuk melihat keterkaitan 

antara risiko dan kinerja,  

5. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perbankan 

pada  periode tahun 2008-2012. 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, dapat dirumuskan : 

1. Apakah penyebab rendahnya ROE bank-bank Pemerintah? 

2. Bagaimana profil risiko bank-bank Pemerintah? 

3. Bagaimana kaitan antara risiko dan kinerja bank-bank Pemerintah? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penyebab rendahnya ROE bank-bank Pemerintah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana profil risiko bank-bank Pemerintah. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kaitan antara risiko dan kinerja bank-bank 

Pemerintah. 

 

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 Penulisan 

• 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. 

• 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.  Pengertian Bank 

Bank berasal dari kata Italia yaitu “banca” yang artinya bangku. Bangku inilah 

yang digunakan oleh para bankir untuk melayani nasabahnya dalam kegiatan 

operasional. Kemudian istilah bangku ini dikenal secara secara resmi dan popular 

menjadi bank. Pengertian bank secara umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, 

pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator 

moneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian (Hasibuan, 2007). 

Kasmir (2008) 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.” 

Sedangkan dalam web resmi Bank Indonesia dinyatakan bahwa “Bank 

merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, 

membantu melancarkan sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah 

lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan 

moneter” (www.bi.go.id). 
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2.1.2.  Institusi Perbankan di Indonesia  

Gambar 2.1 

 

(www.bi.go.id) 

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagi lembaga intermediasi 

berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 

pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf 

hidup rakyat banyak.  

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank 

umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan 

operasionalnya. BPR tidak dapat menghimpun dana dalam bentuk giro, tidak dapat 

melakukan transaksi valas dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang lebih 

kecil. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu  bank umum 
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dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip 

syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan 

usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (www.bi.go.id). 

 

2.1.3.  Usaha Pokok Bank 

Menurut Hasibuan (2007), bank pada dasarnya merupakan  perantara antara 

Surplus Spending Unit (SSU) dengan Defisit Spending Unit (DSU), dimana usaha pokok 

bank didasarkan atas 4 hal pokok, yaitu: 

1. Denominator Divisibility 

Artinya bank menghimpun dana dari SSU yang masing-masing nilainya relatif 

kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Yang kemudian, 

dengan dana tersebut bank mampu memenuhi kebutuhan DSU akan dana yang 

besar dengan menyalurkannya dalam bentuk kredit.  

2. Maturity Flexibility 

Artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk 

simpanan yang bervariasi jangka waktu dan ketentuan penarikannya, seperti 

rekening giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku 

tabungan, dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan SSU juga 

bervariasi sehingga ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang 

digunakan oleh bank untuk menyalurkan kredit kepada DSU.  

3. Liquidity Transformation 

Artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank umumnya 

bersifat likuid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya dananya 

sesuai dengan bentuk simpanannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan 

menjaga dan mengendalikan posisi Giro Wajib Minimum (GWM). GWM ini 
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ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhitungkan jumlah uang beredar 

agar seimbang dengan volume perdagangan, sehingga nilai tukar relatif stabil.  

4. Risk Diversification 

Artinya bank dalam menyalurkan kredit tidak boleh hanya kepada beberapa debitur 

inti saja, tetapi harus kepada banyak nasabah dan beberapa sektor ekonomi yang 

berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk memecah risiko, sehingga risiko kredit yang 

dihadapi bank semakin kecil.  

Sedangkan menurut Kasmir (2008), Bank merupakan lembaga keuangan yang 

kegiatannya adalah : 

1. Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal 

ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyrakat. Tujuan 

utama masyarakat menyimpan uang adalah untuk keamanan, sedangkan tujuan 

melakukan investasi adalah untuk memperoleh bunga dari hasil investasinya. 

Tujuan lainnya adalah untuk mempermudah melakukan transaksi pembayaran. 

Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari giro, tabungan, 

dan deposito. 

2. Menyalurkan kredit (lending) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan 

pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Penyaluran kredit ini merupakan kegiatan 

utama usaha bank dimana bank mengharapkan keuntungan dari bunga kredit yang 

disalurkannya. Sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu menilai apakah 

kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank 

terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang 

disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh 

hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit 

perdagangan. 
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3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti pengiriman uang (transfer), 

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

surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of 

credit, safe deposit box, bank garansi, bank notes, travellers cheque, dan jasa 

lainnya. Pendapatan bank atas jasa-jasa yang diberikan disebut sebagai fee based 

income. 

Gambar 2.2 

Skema kegiatan usaha pokok bank 

 

(Sumber: Kasmir 2008) 

 

2.1.4.  Laporan Keuangan Bank 

Salah satu aspek penting dalam pencapaian good corporate governance (tata 

kelola perusahaan yang baik) dalam perbankan Indonesia adalah transparansi kondisi 

keuangan bank kepada publik. Adanya transparansi diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional. Selain itu, dalam 

menciptakan disiplin pasar perlu diupayakan peningkatan transparansi kondisi keuangan 

 Analisis Kinerja..., Siti Aisyah, Ak.-Ibs, 2013 
 



dan kinerja bank untuk memudahkan penilaian oleh pelaku pasar melalui publikasi 

laporan kepada masyarakat luas (Siamat 2005). 

Sehubungan dengan validitas dan keakuratan dari informasi yang akan 

dipergunakan oleh publik dan pelaku pasar, maka diperlukan adanya suatu standar 

akuntansi yang digunakan oleh perbankan serta audit terhadap informasi keuangan yang 

disajikan. oleh karena itu, dalam Peraturan Bank Indonesia dijelaskan aturan mengenai 

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia serta hubungan antara bank, Akuntan Publik, 

serta Bank Indonesia (Siamat 2005). 

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan bank, berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor:3/22/PBI/2001, bank wajib menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan yang terdiri dari: 

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan 

4. Laporan Keuangan Harian 

5. Laporan Keuangan Konsolidasi 

 

2.1.4.1.  Tujuan Laporan Keuangan  

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2012) 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 entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 
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2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama 

sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan 

semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari 

kejadian dimasa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyedian informasi non 

keuangan.  

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan 

atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi: keputusan ini mungkin mencangkup, misalnya, 

keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas atau 

keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

 

2.1.4.2.  Komponen Laporan Keuangan Bank 

Dalam PSAK 1 tahun 2012 tentang penyajian laporan keuangan disebutkan 

bahwa komponen Laporan Keuangan lengkap terdiri dari:  

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode. 

2. Laporan laba rugi komperhensif selama periode. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 

4. Laporan arus kas selama periode. 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan 

informasi penjelasan lain. 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat 
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penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya. 

 

2.1.5.  Analisis Kinerja Keuangan Bank 

Menurut Rinaldy (2008), membaca laporan keuangan suatu bank terutama 

neraca, sedikit berbeda dengan membaca neraca perusahaan non bank. Ini disebabkan 

adanya perbedaan komponen dalam neraca terutama bentuk struktur modalnya. Dalam 

perusahaan nonbank, komponen pendanaannya mayoritas berasal dari pemilik atau para 

pemegang saham. Sedangkan dalam perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, 

komponen pendanaan dari pemilik hanya berjumlah kecil. Sebagian besar dana dalam 

pasiva bank berasal dari penghimpunan dana masyarakat. Dengan demikian membaca 

neraca suatu bank perlu terlebih dahulu dicermati komposisi besaran-besaran yang ada 

disisi pasiva, yang memuat komponen sumber dana, kemudian baru menoleh sisi aktiva, 

yang memuat komponen penanaman dana, sebagai upaya manajemen dalam 

memberdayakan dana yang berhasil dihimpun. 

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum, terdapat beberapa rasio yang wajib 

dipantau oleh industri jasa perbankan. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar kondisi 

keuangan suatu bank dapat terjaga tingkat kesehatannya dan selalu menerapkan prinsip 

kehati-hatian.  

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”. 
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Hal yang terpenting dalam penggunaan rasio keuangan adalah pemahaman 

tujuan penggunaan rasio tersebut. Beberapa tujuan penggunaan rasio keuangan dapat 

digolongkan sebagai berikut (Jumingan 2008): 

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 Reserve Ratio. 

b) Aspek likuiditas 

Tujuan penggunaannya untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan 

kewajiban jangka pendek. Rasio yang digunakan antara lain: Quick Ratio, Cash 

Ratio.  

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 risiko usaha 

Tujuan penggunaannya untuk mengukur kemampuan bank dalam mencegah risiko 

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. 
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2.1.6.  Return on Equity Model (ROE Model) 

Pada tahun 1972, David Cole memperkenalkan cara mengevaluasi kinerja bank 

dengan analisis rasio. Rasio yang digunakan adalah Return on Equity yang di pecah 

menjadi rasio-rasio lainnya. 

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

pengukuran kinerja bank yang dibentuk oleh komponen-komponen kinerja dalam 

bidang-bidang manajemen bank yang meliputi manajemen pemasaran, manajemen 

aktiva, dan pasiva (hutang dan modal), yaitu: 

a. Manajemen Pemasaran Bank 

Bidang manajemen pemasaran bank menyangkut kebijaksanaan penentuan 

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

untuk kredit atau investasi lain yang dijalankan. Dalam penetapan tingkat bunga ini 

bank mengharapkan adanya selisih bunga (spread) yang positif. Selain itu, bank 

juga menetapkan kebijaksanaan dalam penentuan banyaknya 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. 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 
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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 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 menghasilkan biaya yang seefisien mungkin. 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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Gambar 2.3 

Skema Komponen ROE dalam Kinerja Manajemen 

 

(Sumber: Purbasari 2010) 

 

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 dan efektifitas bank dalam menjalankan kegiatan operasinya. Return on 

Equity (ROE) adalah rasio yang menggambarkan besarnya tingkat pengembalian atas 
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modal yang ditanamkan, atau kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang ada 

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

mendekomposisi rasio-rasio tersebut menjadi beberapa elemen. Berdasarkan Rose & 

Hudgins (2005) hubungan ketiga rasio diatas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

Return on total asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

manajemen dalam mengelola asset yang dimiliki 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 dimiliki. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk 

menggambarkan tingkat produktivitas bank tersebut (seberapa besar kekayaan yang 
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harus dihimpun dan digunakan untuk menghasilkan sejumlah tertentu laba). Semakin 

besar ROA, menunjukkan semakin produktifnya suatu bank. 

Equity Multiplier (EM) merupakan komponen yang menghubungkan ROE 

dengan ROA. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total asset bank dengan total 

ekuitasnya. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam menghimpun dana 

dengan pengelolaan modal yang ada (Purbasari 2010). Semakin tinggi EM, semakin 

besar kemampuan bank dalam menghimpun dana. Tetapi, semakin tinggi EM, semakin 

besar pula risiko yang dihadapi oleh bank tersebut. Karena jumlah modal yang 

menanggung kemungkinan kerugian atas penurunan nilai asset semakin kecil.   

 

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 (Rose & Hudgins 

2005): 

 

 

Net Profit Margin merupakan rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan 

(laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan keseluruhan  pendapatan yang diterima 

dari kegiatan operasionalnya. Pengelolaan yang efektif dan efisien 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 (Purbasari 2010). 
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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 

komposisi aktiva produktif dan komposisi kredit yang diberikan dapat mempengaruhi 

pendapatan bank dalam rasio AU (Purbasari 2010). 

 

2.1.6.3.  Net Profit Margin 

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

untuk dapat mengontrol pengeluaran biaya. Beberapa biaya yang terkait dalam NPM 

adalah interest expense (biaya bunga), non interest expense (biaya non bunga), dan 

provision for loan loss, dimana ketiganya memiliki dampak terhadap pendapatan bank. 

Semakin besar nilai NPM, maka semakin effisien kinerja operasional bank tersebut. 

NPM dapat dirumuskan sebagai berikut (Rose&Hudgins, 2005):  

 

NPM = Net Income/ Total Revenue 

 

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 tingginya 

risiko akan diiringi oleh tingginya cost of liabilities suatu bank (high risk, high return). 

Kedua, penentuan waktu penerbitan hutang akan memberikan dampak terhadap biaya 

bunga yang harus dibayar. Bank yang menerbitkan hutang ketika bunga pasar sedang 

rendah akan memiliki biaya bunga yang lebih rendah. Ketiga, jenis hutang bank akan 
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mempengaruhi biaya bunga yang harus ditanggung oleh bank, dimana bank harus 

membayar biaya bunga yang lebih besar untuk hutang jangka panjang (Long Term 

Debt) daripada hutang jangka pendek (Short Term Debt). 

2. Composition Effects 

Komposisi hutang yang berbeda pada tiap bank juga dapat mempengaruhi 

besarnya biaya bunga. Bank yang memiliki komposisi giro lebih besar akan memiliki 

biaya bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bank yang memiliki komposisi 

deposito yang lebih besar, karena giro mempunyai sifat noninterest bearing. 

3. Volume Effects 

Pendanaan untuk asset bank dapat mempengaruhi biaya bunga bank, 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. 

 

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. AU dapat dirumuskan sebagai berikut (Rose&Hudgins 2005): 

 

              AU = Operating Revenue/Total Asset 
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Pendapatan bunga dapat berbeda pada tiap bank karena hal yang sama dengan 

biaya bunga, yaitu Rate, Composition, dan Volume dengan penjelasan sebagai berikut 

(Koch 1995): 

1. Rate Effects 

Besarnya rate suku bunga atas penyaluran kredit yang dilakukan bank dapat 

mempengaruhi pendapatan bunga. Semakin besar spread rate yang ditetapkan, 

semakin besar pula laba yang didapat oleh bank. Besarnya rate tergantung dari jenis 

kredit yang disalurkan. Semakin besar risiko yang dihadapi dan semakin panjangnya 

jangka waktu kredit tersebut, semakin besar pula rate suku bunganya.  

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 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 pendapatan bunga, dimana elemen earning 

assets yang semakin tinggi akan meningkatkan 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. 
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2.1.7.  Profil Risiko Bank 

Kegiatan usaha perbankan secara terus menerus selalu berhubungan dengan 

berbagai bentuk risiko. Risiko bank didefinisikan : “The potential for the accurence of 

an even that may incur losses for the bank” atau potensi terjadinya suatu kejadian yang 

dapat menimbulkan kerugian bagi bank (Ghozali 2007). 

Dalam surat edaran No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang penilaian 

tingkat kesehatan bank menyatakan bahwa “Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada 

Risiko-Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara 

keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun 

eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank 

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

mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Bank serta mengambil langkah-langkah 

pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien”. 

“Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan 

kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam  aktivitas operasional Bank. Risiko yang 

wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, 

Risiko  Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko 

Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.  Dalam menilai Profil Risiko, Bank wajib pula 

memperhatikan  cakupan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum”. 

 

2.1.8.1.  Risiko Kredit 

Dalam SE No.13/24/DPNP/2011 dijelaskan bahwa Risiko Kredit adalah “Risiko 

akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. 
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Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya 

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

peminjam dana (borrower). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya 

penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau 

lapangan usaha tertentu”. 

Menurut Ghozali (2007), risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang 

dikaitkan dengan kemungkinan gagal bayar oleh nasabah dalam memenuhi 

kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya.  

 

2.1.8.2.  Risiko Pasar 

Dalam SE No.13/24/DPNP/2011 dijelaskan bahwa “Risiko Pasar adalah Risiko 

pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat 

perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko Pasar 

meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko 

komoditas”.   

Menurut Ghozali (2007) “risiko pasar adalah risiko gabungan yang terbentuk 

akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar serta hal-hal lain yang menentukan 

harga pasar saham, maupun ekuitas dan komoditas”.  

 

2.1.8.3.  Risiko Likuiditas 

Dalam SE No.13/24/DPNP/2011 dijelaskan bahwa Risiko Likuiditas adalah 

“Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari 

sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat 

diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut 

juga Risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). Risiko Likuiditas juga dapat 
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disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang 

material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) 

yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (market liquidity risk)”. 

Menurut Ghozali (2007) risiko likuiditas dapat dibedakan menjadi 2 yaitu risiko 

likuiditas asset (asset liquidity risk) dan risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity 

risk). Risiko likuiditas asset sering disebut juga dengan market/product liquidity risk 

yang timbul ketika transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi. 

Sedangkan risiko likuiditas pendanaan yang sering juga disebut cash flow risk yaitu 

ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo yang pada akhirnya 

akan mengakibatkan likuidasi atas asset tertentu. 

 

2.1.8.4.  Risiko Operasional 

Menurut SE No.13/24/DPNP/2011, Risiko Operasional adalah “Risiko akibat 

ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, 

kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional 

Bank. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya 

manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal”. 

Menurut Ghozali (2007), risiko operasional adalah risiko kerugian sebagai akibat 

dari tindakan manusia, proses, infrastuktur atau teknologi yang berdampak pada 

kegiatan operasional bank. Termasuk dalam risiko ini adalah kegiatan yang menjurus 

terjadinya kecurangan, kegagalan manajemen, tidak memadainya sistem pengendalian 

dan prosedur operasional. Kesalahan teknis dapat menyebabkan kerusakan sistem 

informasi, kerusakan proses transaksi, tidak berfungsinya sistem settlement atau tidak 

berjalannya back-office operation. 
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2.1.8.5.  Risiko Hukum 

Risiko Hukum menurut SE No.13/24/DPNP/2011 adalah “Risiko yang timbul 

akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul 

antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau 

kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang 

tidak memadai” 

Menurut Ghozali (2007) Risiko hukum adalah risiko yang timbul dari potensi 

terjadinya pelanggaran kontrak, kasus pengadilan atau kebijakan yang salah yang dapat 

menyebabkan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional bank. 

Risiko hukum umumnya berkaitan dengan risiko kredit oleh karena kerugian 

counterparty dimana bank mencari penyelesaian melalui pengadilan. Bentuk lain adalah 

gugatan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh para pemegang saham karena 

menderita kerugian besar. 

  

2.1.8.6.  Risiko Sratejik 

Risiko Stratejik menurut SE No.13/24/DPNP/2011 adalah “Risiko akibat 

ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan 

stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber 

Risiko Stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi 

dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi 

strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis”. 

Menurut Ghozali (2007), risiko strategik adalah risiko yang disebabkan adanya 

penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis 

yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Akibat 
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dari keputusan yang tidak tepat ini,  bank harus mengeluarkan biaya yang besar dan 

gagal mencapai target bisnisnya. 

 

2.1.8.7.  Risiko Kepatuhan 

Risiko Kepatuhan menurut SE No.13/24/DPNP/2011 adalah “Risiko yang timbul 

akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul 

karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun 

standar bisnis yang berlaku umum”. 

Menurut Ghozali (2007), risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan 

bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait 

pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko 

kredit terkait dengan ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM), 

Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas 

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi 

Devisa Netto (PDN), risiko Strategik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran 

Tahunan (RKAT) bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. 

 

2.1.8.8.  Risiko Reputasi 

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder 

yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung 

(below the line) dan bersifat langsung (above the line) (SE No.13/24/DPNP/2011). 
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Menurut Ghozali (2007), risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial sebagai 

akibat opini negatif publik terhadap kegiatan bank sehingga bank mengalami penurunan 

jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau 

penurunan pendapatan bank. Rumor dipasar atau persepsi publik merupakan penyebab 

signifikan didalam menentukan tingkat risiko reputasi. 

 

2.1.8.  Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang juga menganalisa kinerja 

keuangan bank menggunakan analisis rasio ROE : 

1. Silvio Jhon Camilleri (2005) dengan judul “An Analysis of the Profitability, Risk and 

Growth Indicator of Bank Operating in Malta” 

Penelitian ini menganalisis profitabilitas, risiko, dan pertumbuhan beberapa bank 

utama yang beroprasi di Malta pada tahun 2002 dengan cara menggabungkan dan 

mengkonsolidasikan laporan keuangan neraca dan laba rugi bank-bank tersebut menjadi 

2 kelompok, yaitu Typical Large Bank dan Typical Small Bank. Alat analisa yang 

digunakan adalah ROE Model, indikator risiko mengunakan beberapa rasio yaitu Net 

Loans Ratio, Impaired Loans Ratio, NIM dan funding availability analysis. 

Hasil dari penelitian ini adalah secara keseluruhan kinerja TLB lebih baik 

dibandingkan TSB. TLB memiliki tingkat profitabilitas yang lebih baik dan lebih efisien 

dibandingkan TSB. Loan Loss Reserve TSB dua kali lebih besar dibandingkan TLB 

yang menunjukkan bahwa resiko kredit yang dihadapi TSB lebih besar. 
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2. Viviane Y. Nalmy (2005) dengan judul “Overall Lebanese Banks’ Performance : A 

Risk-Return Frame Work” 

Penelitian ini mengevaluasi kinerja commercial banks yang terdapat di Lebanon 

melalui analisis profitabilitas dan resiko  dalam kurun waktu 1997-2002. Alat ukur yang 

digunakan adalah ROE model dan Risk Index yang didasarkan atas perhitungan dari 

fungsi ROA, EM,dan Standar deviasi ROA 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa industri perbankan Libanon 

mempunyai kinerja profitabilitas yang acceptable. Secara umum kinerja sistem 

perbankan Lebanon sangat berkorelasi dengan situasi ekonomi negara yang menderita 

ketidakseimbangan struktural yang parah diilustrasikan oleh total utang melebihi 185% 

dari PDB, defisit meningkat, dan defisit permanen neraca perdagangan. Indeks risiko 

dan  standar deviasi ROA menunjukkan bahwa bank Lebanon memiliki resiko yang 

lebih rendah pada tahun 1999 dibandingkan pada tahun 1997 dan sebelumnya. 

 

3. Welas (2005), dengan Judul “Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Sistem Du 

Pont” 

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan pada perusahaan-perusahaan rokok 

yang telah Go Public di Indonesia yaitu PT. BAT Indonesia, PT. Bentoel Internasional 

Investama, PT. Hanjaya Mandala Sampoerna dan PT. Gudang Garam. Metode yang 

digunakan dalam penelitian kinerja keuangan ini menggunakan pendekatan Du Pont dan 

analisis rasio yang tercakup dalam sistem Du Pont. Dengan menggunakan analisis rasio 

dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat profitabilitas dan aktivitas suatu 

perusahaan. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Hanjaya Mandala Sampoerna 

merupakan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan terbaik dilihat dari tingkat rata - 

 Analisis Kinerja..., Siti Aisyah, Ak.-Ibs, 2013 
 



rata Return On Invesment (ROI) dan Profit Margin (PM), sedang PT. Bentoel 

Internasional Investama kinerja keuangannya paling rendah dilihat dari tingkat rata - rata 

ROI dan PM meskipun tingkat rata – rata Assets Turn Over (ATO) paling tinggi. 

Sedangkan PT. BAT Indonesia kalau dilihat dari ATO, selama tahun 2001 – 2004 belum 

mencapai 1 (satu) artinya tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan masih rendah 

dibanding 3 (tiga) perusahaan lainnya. 

 

4. Fitra Purbasari (2010) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan dan Profil Resiko Bank 

OCBC NISP pada tahun 2004-2008” 

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan dan profil resiko Bank OCBC NISP 

yang dibandingkan dengan 2 bank swasta devisa lainnya yang memiliki asset setara. 

Penelitian ini menggunakan ROE Model sebagai alat analisa kinerja keuangan, dan 

menggunakan rasio NPL, LDR, dan CAR untuk mengukur resiko bank. 

Dengan hasil penelitian bahwa ROE yang rendah disebabkan oleh kurangnya 

kemampuan untuk mengumpulkan dana, sedangkan penurunan profitabilitas disebabkan 

oleh tingginya kenaikan biaya dana, dan rendahnya penempatan asset produktif. Risiko 

kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko modal Bank OCBC NISP cukup 

rendah. 

 

5. Asif Ahmed (2010) dengan judul “BMW AG; Financial Performance Analysis” 

penelitian ini menganalisis kinerja keuangan perusahaan BMW selama tahun 

2000- 2009 dengan menganalisis net profit, sales revenue, cost dan asset.  Penelitian ini 

menggunakan analisis rasio untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan, rasio yang 

digunakan adalah ROA, ROE, Basic Earning Power, Liquidity ratio, profitability ratio, 

dan dividend Payout ratio. 
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Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan BMW sangat 

memuaskan dalam waktu resesi ekonomi. perusahaan dapat mempertahankan 

profitabilitas dan karyawan pada saat itu. Di sisi lain penurunan penjualan dan 

pendapatan perusahaan BMW, tidak sebesar yang dialami oleh perusahaan mobil lain di 

seluruh dunia dan perusahaan mampu mengontrol biaya sesuai dengan penjualan yang 

dilakukan. 
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2.2  Rerangka Pemikiran 
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan objek bank-bank pemerintah. Bank-bank pemerintah 

terdiri dari 5 bank yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank 

Expor Impor. Karena pos-pos laporan keuangan pada Bank Exim berbeda dengan bank 

lainnya yang disebabkan kegiatan operasi utama bank tersebut berkaitan dengan 

transaksi pembiayaan expor impor, maka objek penelitian ini hanya terdiri dari Bank 

BRI, Bank Mandiri, Bank BNI,dan Bank BTN. Pada tahun 2012, dari 120 Bank Umum 

yang ada di Indonesia, total asset keempat Bank Pemerintah tersebut menguasai 37,22% 

dari total keseluruhan asset Bank Umum di Indonesia. 

 

3.2.  Jenis dan Sumber Data  

 Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data 

tersebut merupakan laporan keuangan Bank-bank Pemerintah dari tahun 2008 hingga 

tahun 2012 yang diperoleh melalui situs www.bi.go.id dan situs bank terkait. 

 

3.3.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini berupa studi 

kepustakaan dalam mencari teori-teori dan informasi yang terkait dengan penelitian 

yang dilakukan. Penulis juga melakukan kajian-kajian terhadap laporan keuangan bank 

yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan publikasi lainnya yang 

mendukung penelitian ini. 
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3.4.  Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan 

metode analisis deskriptif yang meneliti kinerja keuangan bank dan profil risikonya serta 

keterkaitan antara risiko dan kinerja, yaitu dengan cara menganalisis data-data yang ada 

dalam laporan keuangan publikasi bank tersebut.  

 Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa rasio keuangan untuk menilai 

kinerja dan profil risiko bank. Data laporan keuangan bank berupa neraca dan laba rugi 

dianalisis menggunakan rasio-rasio keuangan tertentu untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah di tentukan dalam bab 1. 

 

1. Analisis Kinerja Keuangan Bank 

Untuk menilai kinerja bank, penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yaitu 

dengan alat ukur ROE model. Pertama-tama rasio ROE didekomposisikan menjadi rasio 

ROA dan EM yang kemudian dikaitkan dengan komposisi dana yang dihimpun (giro, 

tabungan, deposito, dan non DPK).   

 

 

 

 

 

 

Langkah selanjutnya rasio ROA didekomposisikan menjadi rasio NPM dan AU, 

dimana rasio NPM dikaitkan dengan rasio beban yang dikeluarkan berkaitan dengan 

kegiatan bisnis objek penelitian untuk melihat tingkat efisiensi bank dalam menjalankan 

kegiatan bisnisnya. Rasio yang digunakan adalah BOPO (biaya operasional di bagi 

ROE 
(NI/TE) EM 

(TA/TE) 

ROA 
(NI/TA) 

Profitabilitas 

Kemampuan Menghimpun Dana 

 Analisis Kinerja..., Siti Aisyah, Ak.-Ibs, 2013 
 



dengan pendapatan operasional), biaya bunga dibagi DPK (Dana Pihak Ketiga), dan 

PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dibagi kredit yang diberikan. 

Sedangkan AU dikaitkan dengan komposisi pendapatan bunga dan pendapatan non 

bunga untuk melihat kemampuan bank dalam mengelola assetnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil dekomposisi ROE dan ROA bank-bank pemerintah tersebut kemudian 

dibandingan dengan dekomposisi ROE dan ROA bank-bank umum secara keseluruhan. 

Perbandingan ini bertujuan untuk menilai apakah kinerja bank-bank pemerintah tersebut 

lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata kinerja bank umum. 

 

2. Analisis Profil Risiko Bank 

Untuk analisis profil resiko, penulis menganalisis beberapa resiko yang melekat 

dalam kegiatan utama bisnis bank (menghimpun dan menyalurkan dana) yaitu risiko 

kredit, risiko suku bunga, risiko solvabilitas, dan risiko likuiditas. Risiko-risiko tersebut 

diukur menggunakan rasio keuangan yang mampu mengambarkan besar kecilnya risiko 

dalam bentuk kuantitatif. 

Untuk risiko kredit, penelitian ini menggunakan rasio NPL (Non Performing 

Loan, Sedangkan risiko suku bunga diukur dengan volatilitas NIM (Net Interest 

Margin). Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) digunakan untuk mengukur risiko 
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solvabilitas, dan terakhir risiko likuiditas diukur dengan rasio LDR (Loan to Deposit 

Ratio). 

Masing-masing rasio tersebut akan dilihat apakah besarnya telah sesuai dengan 

ketentuan BI dan dibandingkan dengan rata-rata besarnya rasio diantara keempat Bank 

Pemerintah untuk melihat apakah risiko yang dimiliki masing-masing bank berada diatas 

atau dibawah rata-rata keempat Bank Pemerintah tersebut. 

a. Pengukuran Risiko Kredit 

Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah Non 

Performing Loans/Loans (Rose&Hudgins 2005, Camilleri 2005). Rasio NPL 

Gross diukur dengan cara membandingkan total kredit bermasalah dalam kriteria 

kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dengan total loans (total kredit yang 

diberikan) (SE No.6/23/DPNP/ 2004 ).  

Bank Indonesia menetapkan tingkat NPL gross maksimal 5% sebagai 

angka toleransi bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPL suatu bank, 

semakin besar Risiko kredit yang dihadapi oleh bank tersebut. Karena besarnya 

NPL menggambarkan proporsi kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang 

disalurkan. Jika banyak kredit yang macet, bank menghadapi masalah dalam 

perputaran dana yang dikelola yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko 

likuiditas dan menurunnya profitabilitas bank.  

b. Pengukuran Risiko Suku Bunga 

Menurut Rose (2002) Risiko suku bunga adalah “the danger that shifting 

interest rates may adversely affect a bank’s net income, the value of it’s asset, or 

equity”. Risiko suku bunga terjadi karena adanya perubahan suku bunga pasar 

yang dapat mengakibatkan turunnya pendapatan bank, naiknya biaya bunga, 

turunnya nilai asset, dan turunnya nilai ekuitas bank. 
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Ukuran yang digunakan untuk menghitung risiko suku bunga adalah 

volatilitas ( 𝜎 ) dari NIM (Net Interest Margin) dimana dalam volatilitas NIM 

tersebut mengandung komponen pendapatan bunga dan beban bunga 

(Rose&Hudgins 2005). Semakin besar volatilitas NIM, semakin besar risiko 

yang dihadapi. Menurut Muljono (1995) dalam Purbasari (2010), Net Interest 

Margin merupakan alat ukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan 

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

cukup bagi bank. Berdasarkan lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No 

6/23/DPNP/2004, Net Interest Margin dapat dirumuskan: Pendapatan bunga 

bersih dibagi rata-rata aktiva produktif. 

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 NIM yang diperoleh bank tidak dapat diperkirakan karena 

sepenuhnya tergantung pada tingkat bunga yang ditawarkan pasar. Sehingga, 

volatilitas (𝜎) dari NIM tersebut secara tidak langsung dapat menggambarkan 

pergerakan tingkat suku bunga pasar. 
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c. Pengukuran Risiko Solvabilitas 

Menurut Sounders&Cornett (2006) Insolvency Risk adalah “the risk that an 

FI may not have enough capital to offset a sudden decline in the value of its 

asset”. Risiko ini berkaitan dengan kecukupan permodalan bank, dimana ketika 

terjadi kerugian dalam kegiatan operasional bank, kerugian tersebut akan dicover 

oleh modal. Semakin besar risiko yang dimiliki, bank dituntut harus memiliki 

modal yang lebih besar pula. 

Rose (2002) menyebutkan bahwa risiko Solvabilitas adalah risiko yang 

muncul jika terjadi kegagalan transaksi operasional bank yang menyebabkan 

profitabilitas yang negatif dan menggerus modal bank. Salah satu pengukuran 

risiko Solvabilitas adalah dengan rasio CAR yang dihitung dengan cara modal 

dibagi dengan total asset yang dimiliki oleh bank. Semakin kecil nilai rasio 

tersebut, semakin besar risiko yang dihadapi oleh Shareholders dan debtholders 

bank yang bersangkutan. 

Dalam No 6/23/DPNP/2004 disebutkan bahwa bank yang sehat minimal 

harus memiliki CAR sebesar 8%. CAR dalam hal ini adalah 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 merupakan nilai 

aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah tertentu.  
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d. Pengukuran Risiko Likuiditas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah 

Loans/Deposits (LDR) (Purbasari 2010; Camilleri 2005). Rasio LDR diukur 

dengan cara membandingkan total kredit terhadap dana pihak ketiga. Total kredit 

adalah jumlah kredit yang disalurkan oleh bank kepada pihak ketiga (tidak 

termasuk pinjaman kepada bank lain). Sedangkan dana pihak ketiga terdiri dari 

simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito (SE 

No.6/23/DPNP/ 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 salurkan untuk membiayai kredit semakin besar. Apabila LDR 

di atas 100% berarti likuiditas bank kurang baik karena jumlah DPK tidak 

mampu menutup kredit yang disalurkan sehingga bank harus menggunakan dana 

modal atau bahkan melakukan pinjaman antar bank (call money) untuk 

memenuhi likuiditas jangka pendek. Dana dari call money bersifat darurat dan 

mahal, sehingga bank tidak menggunakan dana tersebut untuk membiayai kredit. 

Bank Indonesia menetapkan tingkat LDR yang baik adalah sekitar 85%-110%. 

Tabel 3.1 
Faktor Pengukuran Risiko 

Risiko Kredit NPL = Kredit Bermasalah  
Total Kredit 

Risiko Suku Bunga NIM = 
Pendapatan Bunga Bersih 
Rata-rata Aktiva Produktif 

Risiko Solvabilitas CAR = Modal 
ATMR 

Risiko Likuiditas LDR = Kredit 
Dana Pihak Ketiga 
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3. Analisis Keterkaitan Risiko dengan Kinerja Keuangan  

Untuk menganalisis keterkaitan kinerja keuangan dengan risiko, penelitian ini 

menggunakan grafik yang mengambarkan pergerakan rasio rata-rata ROE keempat bank 

sebagai tolak ukur kinerja keuangan dengan rata-rata NPL Gross , NIM, CAR, dan LDR 

sebagai tolak ukur Risiko selama tahun 2008 hingga tahun 2012. Grafik tersebut akan 

menggambarkan keterkaitan antara risiko dengan kinerja keuangan. 

 

1. Keterkaitan NPL terhadap profitabilitas. 

Menurut Wati (2010), Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu 

pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit 

bermasalah yang ada pada suatu bank. Semakin tinggi NPL pada suatu bank, maka 

risiko bank tersebut pada kredit bermasalah akan semakin tinggi. Hal tersebut akan 

mempengaruhi pendapatan dan likuiditas bank sehingga menurunkan laba bank dan ikut 

menurunkan profitabilitas dari bank tersebut. 

Sedangkan menurut Alhaq (2011), NPL adalah tingkat pengembalian kredit yang 

diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet 

pada bank tersebut. NPL diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar 

Terhadap Total Pembiayaan. Semakin rendah NPL maka semakin rendah pula kredit 

bermasalah yang dimiliki oleh bank sehingga dapat meningkatkan profitabilitas.  

 

2. Keterkaitan NIM terhadap profitabilitas. 

Menurut Wati (2010), Net Interest Margin (NIM) menunjukkan kemampuan 

bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam 

menyalurkan kredit. Semakin besar NIM yang diperoleh oleh bank, maka pendapatan 

bank meningkat sehingga profitabilitas akan ikut meningkat.  
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Rasio NIM mencerminkan risiko pasar yang timbul akibat berubahnya kondisi 

pasar, di mana hal tersebut dapat merugikan bank (Hasibuan, 2007). Rasio NIM juga 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan 

pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, 

mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari kredit 

yang disalurkan. Semakin besar rasio NIM, maka semakin besar pendapatan bank 

sehingga meningkatkan profitabilitas (Saragih, 2012). 

 

3. Keterkaitan CAR terhadap profitabilitas. 

Menurut Alhaq (2011), Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah satu 

faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko 

kerugian, Salah satu penilaian kesehatan bank menurut Bank Indonesia adalah Capital 

Adequacy Ratio (CAR), yaitu rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang 

dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, 

misalnya kredit yang diberikan. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan 

bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.  

Menurut Suhardjono (2002), semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank berarti 

kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank-bank tersebut akan diakui oleh bank 

lain baik didalam maupun diluar negeri sebagai bank yang posisinya kuat yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas. 

 

4. Keterkaitan LDR terhadap profitabilitas. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) mencerminkan kemampuan bank dalam 

menyalurkan dana pihak ketiga pada kredit untuk menghasilkan pendapatan. Jika dana 
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pihak ketiga tidak tersalurkan atau terjadi iddle money, maka bank akan kehilangan 

kesempatan mendapatkan laba yang besar, sehingga pendapatan bank yang rendah 

mengakibatkan ROE menjadi rendah (Wati, 2010). 

Likuiditas merupakan indikator yang mengukur kemampuan bank untuk 

memenuhi atau membayar kewajiban (simpanan masyarakat ) yang harus segera di 

penuhi. Likuiditas diukur dengan menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang 

merupakan rasio kredit (pinjaman) yang di berikan terhadap dana pihak ketiga yang 

diterima oleh bank yang bersangkutan. Menurut Suhardjono (2002) dalam Alhaq (2011), 

likuiditas adalah kemampuan menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua 

kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan. Besarnya LDR akan 

berpengaruh terhadap laba melalui penciptaan kredit. Semakin besar penyalur dana 

dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu 

bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank 

yang bersangkutan namun semakin besar pula pendapatan yang diterima dari kredit 

tersebut sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Objek Penelitian 

4.1.1. Profil Bank Rakyat Indonesia 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdiri sejak 16 Desember 1895 di 

Purwokerto, Jawa Tengah. Sebagai bank komersial tertua, Bank BRI konsisten 

memberikan pelayanan kepada segmen mikro, kecil dan menengah (MKM) dan hingga 

saat ini Bank BRI tetap menjaga komitmen tersebut di tengah kompetisi industri 

perbankan Indonesia. 

Pemegang saham mayoritas Bank BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia 

dengan jumlah kepemilikan saham mencapai 56,75%, sementara sisanya sebesar 43,25% 

dimiliki oleh pemegang saham publik. Dukungan pengalaman dan kemampuan yang 

matang di dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen UMKM, 

membuat Bank BRI mampu mencatat prestasi selama 8 tahun berturut-turut sebagai 

bank dengan laba terbesar dan berhasil menduduki peringkat kedua dalam hal aset di 

antara industri perbankan Indonesia. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras segenap 

insan BRI yang secara terus menerus berinovasi dan mengembangkan produk dan jasa 

perbankan bagi semua segmen bisnis. 

Visi Bank Rakyat Indonesia 

- Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah. 
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Misi Bank Rakyat Indonesia 

- Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan 

kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan 

ekonomi masyarakat. 

- Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang 

tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan 

teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta 

praktik Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik. 

- Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

(Sumber : Laporan Tahunan BRI, 2012) 

 

4.1.2. Profil Bank Mandiri 

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 

1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank 

Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank 

Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan 

dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri 

meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia 

perbankan dan perekonomian Indonesia. 

Segera setelah merger, Bank Mandiri melaksanakan proses konsolidasi secara 

menyeluruh. Pada saat itu, Bank Mandiri memangkas 194 kantor cabang yang saling 

berdekatan dan rasionalisasi jumlah karyawan dari jumlah gabungan 26.600 menjadi 

17.620. Brand Bank Mandiri diimplementasikan ke semua jaringan dan seluruh kegiatan 
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periklanan dan promosi lainnya. Salah satu prestasi Bank Mandiri yang paling signifikan 

adalah dengan mengganti platform teknologinya secara menyeluruh. Bank Mandiri 

mewarisi total 9core banking system yang berbeda dari 4 bank pendahulunya. Bank 

Mandiri segera berinvestasi untuk mengkonsolidasikan sistem-sistem dari platform yang 

terkuat. Dibutuhkan tiga tahun dan dana sebesar US$ 200 Juta demi mengembangkan 

program untuk menggantikan core banking platform sebelumnya agar sesuai dengan 

standar perbankan ritel. Kini infrastruktur IT Bank Mandiri telah menyediakan system 

pengolahan data straigth-through dan interface yang seragam bagi pelanggannya. Sesuai 

dengan visinya, Bank Mandiri memasuki segmen bisnis yang menguntungkan dan 

memiliki prospek tumbuh, sekaligus berperan sebagai institusi perbankan yang 

komprehensif. Untuk itu, Bank Mandiri berfokus pada segmen korporasi, komersial, 

mikro & ritel, serta pembiayaan konsumen dengan strategi yang berbeda di setiap 

bisnisnya dan bersinergi dengan seluruh segmen pasar yang ada. Kehadiran Bank 

Mandiri sebagai Bank Domestik Multispesialis di Indonesia dapat diterjemahkan ke 

dalam langkah-langkah khusus dengan menumbuhkan pangsa pasar dominan di segmen 

yang difokuskan. Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki visi untuk menjadi bank 

terdepan di Indonesia. Sebagai bank publik, visi Bank Mandiri untuk menjadi bank blue 

chip publik di Asia Tenggara ini akan diukur berdasarkan kapitalisasi pasar. 

Visi Bank Mandiri 

- Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu 

progresif. 

Misi Bank Mandiri 

- Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar 

- Mengembangkan sumber daya manusia professional 
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- Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder 

- Melaksanakan manajemen terbuka 

- Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan 

 

4.1.3. Profil Bank Negara Indonesia 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) didirikan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia pada tahun 1946 dan awalnya sempat berfungsi sebagai bank sentral 

di Indonesia, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. 

Bank BNI tercatat di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tahun 

1996 dan menjadi bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Serangkaian aksi korporasi kemudian menyusul, 

termasuk proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham 

Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2011. 

Pada akhir tahun 2010, Pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham 

Bank BNI, sementara sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu 

maupun institusi, domestik dan asing. Saat ini, Bank BNI adalah bank terbesar ke-4 di 

Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Bank BNI 

menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan 

anak: Bank BNI Syariah, BNI Multi Finance, BNI Securities dan BNI Life Insurance. 

Pada akhir tahun 2012, Bank BNI memiliki total asset sebesar Rp333,3 triliun 

dan mempekerjakan lebih dari 24.861 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, Bank 

BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.585 outlet domestik dan 5 

cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong dan Singapura, 8.227 unit 

ATM milik sendiri, 42.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking. 
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Visi Bank Negara Indonesia 

- Menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan 

kinerja. 

Misi Bank Negara Indonesia 

- Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh 

nasabah, dan selaku mitra pillihan utama (the bank choice) 

- Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. 

- Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan 

berprestasi. 

- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan 

sosial. 

- Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. 

 

4.1.4. Profil Bank Tabungan Negara 

 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk –atau Bank BTN– didirikan pada 1897 

dengan nama Postspaarbank. Pada 1950, namanya berubah menjadi Bank Tabungan 

Pos, dan kemudian berganti nama lagi menjadi Bank Tabungan Negara pada 1963. Bank 

BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan 

menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan 

transaksi Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK-EBA). 

Sebagai Bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan, Bank BTN 

berkeinginan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mewujudkan impian mereka 

untuk memiliki rumah idaman. Keinginan ini ditunjukkan dengan konsistensi selama 
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lebih dari enam dekade, dalam menyediakan beragam produk dan layanan di bidang 

perumahan, terutama melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik KPR Bersubsidi 

untuk segmen menengah kebawah maupun KPR Non Subsidi untuk segmen menengah 

ke atas. 

Bercita-cita menjadi the world class company dengan tujuan memberikan hasil 

terbaik kepada para pemangku kepentingan, Bank BTN senantiasa konsisten dalam 

menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini, focus bisnis 

Bank BTN dikonsentrasikan pada tiga sektor, yakni KPR & Perbankan Konsumer, 

Perumahan & Perbankan Komersial, serta Perbankan Syariah. Setiap bidang 

menjalankan bisnis lewat pembiayaan, pendanaan, serta jasa yang terkait dengan ruang 

lingkupnya.  

Visi Bank Tabungan Negara 

- Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan. 

Misi Bank Tabungan Negara 

- Memberikan pelayanan yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan 

industri yang terkait, pembiayaan konsumsi, serta usaha kecil dan menengah. 

- Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, 

jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini. 

- Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, 

profesional dan memiliki integritas tinggi. 

- Melaksanakan manajemen perbankan sesuai dengan prinsip kehati - hatian 

dan good corporate governance untuk meningkatkan nilai tambah bagi 

pemegang saham. 

- Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya. 
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4.2. Analisis Kinerja Keuangan   

4.2.1. Analisis Dekomposisi ROE 

Tabel 4.1 
Dekomposisi ROE Bank Umum 

Tahun ROE ROA EM 
2008 14.38% 1.32% 10.85 
2009 17.34% 1.78% 9.72 
2010 17.45% 1.90% 9.16 
2011 20.09% 2.06% 9.78 
2012 19.40% 2.36% 8.24 

(Sumber: Diolah) 
 

Tabel 4.1 di atas merupakan data yang menggambarkan dekomposisi ROE 

(Return On Equity)  Bank Umum di Indonesia dimana rasio ROE dipecah kembali 

menjadi rasio ROA (Return On Asset) dan EM (Equity Multiplier). Rasio ROE ini 

menggambarkan kemampuan rata-rata Bank Umum dalam menghasilkan pendapatan 

atau tingkat pengembalian atas investasi yang ditanamkan shareholders. Sedangkan 

rasio ROA menggambarkan rata-rata kemampuan Bank Umum dalam pengelolaan asset 

dimana semakin besar ROA, menunjukkan semakin produktif kinerja bank umum. EM 

mencerminkan kemampuan manajemen Bank Umum dalam menghimpun dana. 

Semakin besar EM, semakin besar kemampuan manajemen dalam menghimpun dana, 

namun semakin besar juga risiko solvabilitas yang dihadapi Bank. 

Pada tahun 2008 Bank Umum memiliki ROE sebesar 14,38% dengan ROA 

1,32% dan EM 10,85. selanjutnya pada tahun 2009 ROE mengalami kenaikan menjadi 

17,34%, kenaikan ROE ini disebabkan oleh adanya kenaikan ROA sebesar 0,46% 

walaupun EM mengalami penurunan sebesar 1,13. Pada tahun 2010 ROE Bank Umum 

juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 17,45% meskipun EM 

mengalami penurunan sebesar 0,56. Pada tahun 2010 ini kenaikan ROE dipicu oleh 
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adanya kenaikan ROA sebesar 0,12%. Pada tahun 2011 ROE Bank Umum mengalami 

kenaikan menjadi 20,09% yang disebabkan oleh kenaikan ROA dan EM dimana pada 

tahun 2011 ROA Bank Umum sebesar 2,06% dan EM 9.78. Penurunan ROE Bank 

Umum terjadi pada tahun 2012 sebesar 0.69%, walaupun ROA 2012 naik menjadi 

2,36%, penurunan EM sebesar 1,54 tetap mengakibatkan adanya penurunan ROE. 

Pada tahun 2008 hingga tahun 2011 ROE Bank Umum terus mengalami 

kenaikan. Kenaikan ROE tersebut diakibatkan adanya kenaikan rasio ROA yang terjadi 

setiap tahun. Kenaikan ROA mencerminkan adanya peningkatan kinerja perusahaan 

dalam mengelola assetnya sehingga menghasilkan return yang lebih besar. Walaupun 

EM mengalami penurunan setiap tahunnya, namun kenaikan ROA yang lebih tinggi 

menyebabkan ROE tetap naik dari tahun 2008-2009. Penurunan EM pada Bank Umum 

disebabkan oleh peraturan Bank Indonesia (SE No.13/24/DPNP/2011) yang 

mengharuskan bank untuk terus memenuhi proporsi modal tertentu untuk menjaga bank 

dalam menghadapi risiko kerugian dalam kegiatan operasionalnya. Besarnya modal 

yang harus dipenuhi oleh bank dipengaruhi oleh besarnya risiko yang dihadapi oleh 

bank tersebut. Karena semakin berkembangnya bisnis bank, semakin banyak pula risiko 

yang dihadapi oleh bank, hal ini menyebabkan semakin menurunnya EM Bank Umum. 

Tabel 4.2 
Dekomposisi ROE Bank BRI 

Tahun ROE ROA EM 
2008 26.65% 2.42% 11.01 
2009 31.41% 2.70% 11.63 
2010 39.27% 3.56% 11.02 
2011 35.37% 3.75% 9.43 
2012 34.97% 4.11% 8.50 

(Sumber: Diolah) 
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Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, pada tahun 2008 ROE Bank BRI sebesar 26,65% 

dengan ROA 2,42% dan EM 11,01. selanjutnya pada tahun 2009 ROE mengalami 

kenaikan menjadi 31,41%, kenaikan ROE ini disebabkan oleh adanya kenaikan ROA 

sebesar 0,28% dan kenaikan EM sebesar 0,62. Pada tahun 2010 ROE Bank BRI juga 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 39,27% meskipun EM 

mengalami penurunan. Pada tahun 2010 ini kenaikan ROE dipicu oleh adanya kenaikan 

ROA. Pada tahun 2011 ROE Bank BRI mengalami penurunan sebesar 3.9% yang 

disebabkan oleh penurunan EM yang pada tahun 2010 sebesar 11,02 menjadi 9,43. 

Penurunan ROE Bank BRI juga terjadi pada tahun 2012 sebesar 0.4%, walaupun ROA 

2012 naik menjadi 4.11%, penurunan EM sebesar 0.93 tetap mengakibatkan adanya 

penurunan ROE. 

Pada tahun 2008 hingga tahun 2009 ROE BRI terus mengalami kenaikan. 

Kenaikan ROE tersebut sebagian besar akibat adanya kenaikan rasio ROA dan jumlah 

EM yang tidak banyak berubah. Penurunan ROE Bank BRI terjadi pada tahun 2011 dan 

2012 yang disebabkan penurunan EM mencapai 2,52 dari tahun 2009- 2012. Walaupun 

ROA selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun, namun penurunan EM yang cukup 

besar tetap mengakibatkan turunnya ROE Bank BRI. Walaupun ROE Bank BRI 

mengalami kenaikan dan penurunan, namun ROE Bank BRI berada diatas ROE rata-rata 

Bank Umum, begitu pula ROA dan EM. Ini mencerminkan bahwa kinerja keuangan 

Bank BRI dalam menghasilkan return bagi investor, pengelolaan asset dan kemampuan 

penghimpunan dana yang lebih baik dibandingkan rata-rata Bank Umum. 
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Tabel 4.3 
Dekomposisi ROE Bank Mandiri 

Tahun ROE ROA EM 
2008 17.42% 1.48% 11.75 
2009 20.38% 1.81% 11.24 
2010 22.19% 2.05% 10.83 
2011 20.26% 2.30% 8.81 
2012 20.96% 2.52% 8.31 

(Sumber: Diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, pada tahun 2008 Bank Mandiri memiliki ROE 

sebesar 17,42% dengan ROA sebesar 1,48% dan EM sebesar 11,75. Pada tahun 2009 

EM mengalami penurunan sebesar 0,51 namun ROE Bank Mandiri tetap naik karena 

adanya kenaikan dari ROA sebesar 0,33%. Sama halnya dengan tahun 2010, ROE juga 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 22,19% meskipun EM 

mengalami penurunan 0,41. Pada tahun 2010 ini kenaikan ROE dipicu juga oleh adanya 

kenaikan ROA sebesar 0,24%. Pada tahun 2011 ROE Bank Mandiri mengalami 

penurunan sebesar 1,93% yang disebabkan oleh penurunan EM yang pada tahun 2010 

sebesar 10,83 menjadi 8,81. Penurunan EM  juga terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,5 

namun ROE mengalami kenaikan yang diimbangi oleh ROA sebesar 2,52%. 

ROE Bank Mandiri mengalami kenaikan pada tahun 2008-2010 lalu mengalami 

penurunan pada tahun 2011 dan kembali naik ditahun 2012. Pada tahun 2008 hingga 

tahun 2012 EM Bank Mandiri secara konsisten mengalami penurunan. Namun 

penurunan EM ini diikuti oleh kenaikan ROA yang secara konsisten juga terjadi selama 

5 tahun terakhir. Selama 5 tahun terakhir, besarnya ROE Bank Mandiri berada diatas 

rata-rata ROE Bank Umum. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja Bank Mandiri dalam 

menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham lebih baik dibandikan Bank-Bank 

Umum yang lain. Begitu pula dengan ROA dan EM yang besarnya diatas rata-rata Bank 
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Umum yang berarti kinerja Manajemen Bank Mandiri dalam mengelola asset dan 

penghimpunan dana sangat baik. 

Tabel 4.4 
Dekomposisi ROE Bank BNI 

Tahun ROE ROA EM 
2008 7.94% 0.61% 13.07 
2009 12.99% 1.09% 11.88 
2010 12.39% 1.65% 7.51 
2011 15.35% 1.94% 7.90 
2012 16.19% 2.11% 7.66 

(Sumber: Diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, pada tahun 2008 ROE Bank BNI sebesar 7,94% 

dengan ROA 0,61% dan EM 13,07. selanjutnya pada tahun 2009 ROE mengalami 

kenaikan menjadi 12,99%, walaupun EM mengalami penurunan sebesar 1,19. kenaikan 

ROE ini disebabkan oleh adanya kenaikan ROA sebesar 0,93%. Pada tahun 2010 ROE 

Bank BNI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 12,39% 

meskipun ROA mengalami kenaikan sebesar 0,56%. Pada tahun 2010 ini penurunan 

ROE dipicu oleh adanya penurunan EM yang cukup besar yaitu sebesar 4,37. Pada tahun 

2011 ROE Bank BNI kembali naik menjadi 15,35% yang disebabkan oleh kenaikan 

ROA dan EM masing-masing sebesar 0,29% dan 0,39. Kenaikan ROE Bank BNI juga 

terjadi pada tahun 2012 sebesar 0.84%, walaupun EM 2012 turun menjadi 7,66, 

kenaikan ROA sebesar 0,17% tetap mengakibatkan adanya kenaikan ROE. 

Pada tahun 2008 hingga tahun 2012 ROE dan ROA Bank BNI terus mengalami 

kenaikan, namun kenaikan ROE ini tidak disertai dengan kenaikan EM, karena selama 5 

tahun tersebut, EM terus mengalami penurunan. Penurunan EM ini tidak sebesar 

kenaikan yang terjadi pada ROA sehingga ROE Bank Mandiri tetap naik selama tahun 

2008-2012. Jika dibandingkan dengan rata-rata kinerja ROE Bank Umum, kinerja ROE 
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Bank BNI lebih rendah. Ini mencerminkan bahwa kemampuan Bank BNI dalam 

menghasilkan laba untuk investor lebih kecil dibandingkan kemampuan Bank-bank pada 

umumnya. Begitu pula ROA dan EM Bank BNI, besarnya ROA dan EM Bank BNI 

masih dibawah rata-rata ROA Bank Umum yang berarti bahwa produktifitas serta 

kemampuan menghimpun dana Bank BNI lebih rendah dibandingkan rata-rata Bank 

Umum lainnya. 

Tabel 4.5 
Dekomposisi ROE Bank BTN 

Tahun ROE ROA EM 
2008 13.98% 0.96% 14.62 
2009 9.09% 0.84% 10.84 
2010 14.21% 1.34% 10.61 
2011 15.28% 1.26% 12.17 
2012 13.27% 1.22% 10.87 

(Sumber: Diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, pada tahun 2008 Bank BTN memiliki ROE 

sebesar 13,98% dengan ROA sebesar 0,96% dan EM sebesar 14,62. Pada tahun 2009 

ROE turun menjadi 9,09% yang disebabkan oleh penurunan ROA dan EM masing-

masing turun sebesar 0,12% dan 3,78%. ROE Bank BTN mengalami kenaikan dari 

tahun sebelumnya menjadi sebesar 14,21% meskipun EM mengalami penurunan 0,23. 

Pada tahun 2010 ini kenaikan ROE dipicu juga oleh adanya kenaikan ROA sebesar 

0,50%. Pada tahun 2011 ROE Bank BTN juga mengalami kenaikan sebesar 1,07% yang 

disebabkan oleh kenaikan EM yang pada tahun 2010 sebesar 10,61 menjadi 12,17 pada 

tahun 2011. Penurunan ROA dan EM terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,4% dan 1,30 

yang menyebabkan ROE Bank BTN juga turun sebesar 2,01%. 

 ROE Bank BTN selama tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi dimana ROE 

mengalami penurunan di tahun 2009 lalu mengalami kenaikan ditahun 2010 dan 2011 
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dan kembali turun pada tahun 2012. Fluktuasi besarnya ROE ini disebabkan oleh naik 

turunnya ROA dan EM Bank BTN. Selama 5 tahun terakhir, besarnya ROE Bank BTN 

berada dibawah rata-rata ROE Bank Umum. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja Bank 

BTN dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham lebih rendah dibandingkan 

Bank Umum lainnya. Begitu pula dengan ROA dan EM yang besarnya dibawah rata-rata 

Bank Umum yang berarti kinerja Manajemen Bank BTN dalam mengelola asset dan 

penghimpunan dana lebih rendah dibandingkan rata-rata Bank Umum lainnya. 

 

4.2.1.1. Equity Multiplier (EM) 

Dari analisis dekomposisi ROE di atas dapat kita simpulkan bahwa besarnya 

Equity Multiplier, mempengaruhi besarnya ROE suatu Bank. EM adalah rasio yang 

menggambarkan besarnya kemampuan suatu bank dalam menghimpun dana. Semakin 

besar EM suatu bank, semakin besar pula kemampuan bank tersebut dalam menghimpun 

dana. Dalam suatu kegiatan bisnis bank, menghimpun dana yang murah merupakan hal 

yang sangat penting agar dapat menekan pengeluaran biaya bunga. 

Tabel di bawah merupakan tabel yang berisi data proporsi penghimpunan dana 

yang diklasifikasikan menjadi Giro, Tabungan, Deposito, dan Non Dana Pihak Ketiga. 

Dana termurah adalah dalam bentuk giro yang memiliki biaya bunga terendah 

dibandingkan tabungan dan deposito. Sedangkan dana Non Dana Pihak Ketiga 

merupakan dana termahal karena sumber dana tersebut berasal dari pasar uang maupun 

pinjaman dari bank lain yang sifatnya sangat likuid dan fleksibel sehingga menyebabkan 

biaya bunga yang tinggi.  
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Tabel 4.6 
Proporsi Penghimpunan Dana 

  Tahun Giro Tabungan Deposito NDPK 

Bank Umum 

2008 21.84% 24.22% 41.90% 12.04% 
2009 21.76% 26.42% 42.11% 9.71% 
2010 21.36% 27.05% 42.64% 8.96% 
2011 21.09% 29.04% 39.88% 9.99% 
2012 21.68% 30.44% 39.05% 8.83% 

Bank BRI 

2008 17.81% 39.26% 32.77% 10.16% 
2009 17.25% 35.94% 34.53% 12.28% 
2010 20.96% 34.06% 34.36% 10.62% 
2011 18.15% 36.34% 34.76% 10.75% 
2012 16.46% 37.90% 38.18% 7.46% 

Bank Mandiri 

2008 21.07% 28.96% 38.14% 11.83% 
2009 20.23% 31.67% 37.03% 11.07% 
2010 17.86% 32.41% 37.95% 11.78% 
2011 20.50% 33.20% 31.53% 14.77% 
2012 21.96% 35.47% 27.95% 14.63% 

Bank BNI 

2008 22.62% 28.11% 36.87% 12.41% 
2009 21.64% 28.24% 40.55% 9.57% 
2010 22.41% 30.74% 37.08% 9.77% 
2011 25.21% 31.15% 32.05% 11.59% 
2012 25.29% 34.51% 29.00% 11.20% 

Bank BTN 

2008 6.81% 17.60% 50.63% 24.97% 
2009 13.88% 16.85% 45.07% 24.20% 
2010 8.35% 17.55% 50.86% 23.24% 
2011 16.08% 18.11% 41.57% 24.24% 
2012 13.08% 21.23% 45.19% 20.50% 

(Sumber:Diolah) 
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Gambar 4.1: Grafik Proporsi Penghimpunan Dana 

 

Grafik di atas menggambarkan komposisi penghimpunan dana rata-rata Bank 

Umum, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. Dari hasil analisis 

dekomposisi ROE sebelumnya, besarnya EM dari keempat bank pemerintah berada 

diatas rata-rata Bank Umum, kecuali Bank BNI pada tahun 2010-2012 yang memiliki 

EM dibawah rata-rata. Tingginya EM keempat Bank mencerminkan bahwa kemampuan 

menghimpun dana diatas rata-rata Bank-bank pada umumnya. 

Pada grafik digambarkan bahwa komposisi dana rata-rata Bank Umum yang 

dihimpun didominasi oleh Deposito, kemudian tabungan dan giro, dan terakhir dana non 

DPK yang memiliki proporsi terkecil. Dalam grafik terlihat adanya penurunan proporsi 

dana deposito dari tahun 2008 hingga tahun 2012, salah satu penyebab turunnya proporsi 

dana deposito dapat disebabkan karena adanya penurunan bunga deposito yang dipicu 

karena menurunnya suku bunga SBI dimana masing-masing besarnya suku bunga SBI 

per Desember 2008-2012 adalah 9,25%, 6,50%, 6,50%, 6,00%, 5,75%. Hal ini 
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menyebabkan demand nasabah untuk menanamkan dananya dalam bentuk deposito 

semakin menurun.  

Dari keempat Bank pemerintah tersebut proporsi deposito mendominasi 

penghimpunan dana, kecuali Bank BRI yang proporsi penghimpunan dana terbesarnya 

adalah Tabungan. Besarnya komposisi dana tabungan Bank BRI dikarenakan banyaknya 

unit kerja (9052 unit pada tahun 2012) yang tersebar luas diseluruh Indonesia yang dapat 

merangkul nasabah yang lebih banyak. Dibandingkan deposito, tabungan memiliki biaya 

bunga yang lebih murah, oleh karena itu jika komposisi tabungan lebih besar 

dibandingkan deposito, Bank BRI lebih murah dalam mengeluarkan biaya bunga 

dibandingkan ketiga bank pemerintah lainnya ditambah dengan proporsi NDPK yang 

juga lebih kecil dibandingkan ketiga bank lainnya. 

Bank BTN merupakan bank yang komposisi pengeluaran biaya bunganya lebih 

besar dibandingkan ketiga bank pemerintah lainnya. Hal ini disebabkan karena proporsi 

terbesar dana yang dihimpun adalah deposito dan NDPK dimana kedua sumber dana 

tersebut memiliki biaya bunga yang lebih besar dibandingkan Giro dan Tabungan. 

Dalam grafik terlihat bahwa proporsi Deposito dan NDPK Bank BTN berada diatas rata-

rata Bank Umum. Besarnya komposisi dana Bank BTN dalam bentuk Deposito dan 

NDPK disebabkan oleh kebutuhan Bank BTN akan dana jangka panjang karena 

penyaluran dana Bank BTN sebagian besar dalam bentuk kredit perumahan.  
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4.2.2. Analisis Dekomposisi ROA 

Tabel 4.7 
Dekomposisi ROA Bank Umum 

Tahun ROA NPM AU 
2008 1.32% 8.85% 14.97% 
2009 1.78% 11.23% 15.89% 
2010 1.90% 12.68% 15.02% 
2011 2.06% 14.41% 14.26% 
2012 2.36% 17.96% 13.12% 

(Sumber: Diolah) 
 

Tabel 4.7 di atas merupakan tabel yang berisi data dekomposisi ROA (Return On 

Asset) Bank Umum di Indonesia. Dimana rasio ROA dipecah menjadi rasio NPM (Net 

Profit Margin) dan AU (Asset Utilization). Besarnya NPM Bank Umum 

menggambarkan besarnya tingkat laba yang diperoleh oleh Bank Umum dibandingkan 

pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi NPM Bank 

Umum, mencerminkan semakin tinggi efektivitas manajemen biaya Bank Umum. 

Sedangkan AU menggambarkan besarnya pendapatan yang didapat dari asset yang 

dikelola Bank Umum. Semakin besar AU Bank Umum mencerminkan semakin baik 

kinerja Bank Umum dalam pengelolaan asset.  

Pada tahun 2008 Bank Umum diIndonesia memiliki rata-rata ROA sebesar 

1,32% dengan NPM sebesar 8,85% dan AU sebesar 14,97%. Pada tahun 2009, ROA 

Bank Umum naik menjadi 1,78% yang disebabkan oleh kenaikan NPM dan AU masing-

masing sebesar 2,38% dan 0,92%. AU mengalami penurunan di tahun 2010 menjadi 

15,02%, namun penurunan AU ini tidak menyebabkan ROA menurun karena adanya 

kenaikan dari NPM sebesar 1,45%. AU Bank Umum terus mengalami penurunan pada 

tahun 2011 sebesar 0,76%, seperti tahun sebelumnya, penurunan AU tidak membuat 
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ROA turun karena diimbangi oleh naiknya NPM. ROA tahun 2011 naik menjadi 2,06% 

dan kembali naik pada tahun 2012 menjadi sebesar 2,36%. 

Selama tahun 2008 hingga tahun 2012, ROA Bank Umum terus mengalami 

peningkatan yang mencerminkan kemampuan manajemen Bank Umum dalam 

mengelola asset semakin baik. Walaupun AU Bank Umum cenderung mengalami 

penurunan selama 5 tahun terakhir, namun ROA Bank Umum tetap naik yang 

diakibatkan karena adanya kenaikan NPM. Hal ini mencerminkan bahwa kenaikan ROA 

Bank Umum disebabkan oleh besarnya kemampuan manajemen Bank Umum dalam 

mengendalikan biaya.  

Tabel 4.8 
Dekomposisi ROA BRI 

Tahun ROA NPM AU 
2008 2.42% 19.48% 12.43% 
2009 2.70% 22.15% 12.19% 
2010 3.56% 31.88% 11.17% 
2011 3.75% 32.38% 11.58% 
2012 4.11% 39.10% 10.52% 

(Sumber: Diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, pada tahun 2008 Bank BRI memiliki ROA 

sebesar 2,42% dengan NPM sebesar 19,48% dan AU sebesar 12,43%. Pada tahun 2009 

ROA Bank BRI mengalami kenaikan sebesar 0,28% yang disebabkan oleh adanya 

kenaikan NPM sebesar 2,67%. AU Bank BRI pada tahun 2010 mengalami penurunan 

sebesar 1,02%. Namun penurunan AU ini tidak menyebabkan penurunan ROA karena 

pada tahun 2010 NPM naik sebesar 9,73%. NPM dan AU Bank BRI mengalami 

kenaikan pada tahun 2011 masing-masing sebesar 0,5% dan 0,41%, kenaikan NPM dan 

AU ini menyebabkan ROA naik sebesar 0,19%. Pada tahun 2012 ROA terus mengalami 
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peningkatan sebesar 0,36% dengan peningkatan NPM sebesar 6,72% dan penurunan AU 

sebesar 1,06%. 

Selama tahun 2008 hingga tahun 2012, ROA Bank BRI terus mengalami 

peningkatan. Besarnya ROA VBRI lebih besar dari rata-rata ROA Bank Umum yang 

mencerminkan kemampuan manajemen BRI dalam mengelola asset lebih baik 

dibandingkan rata-rata bank pada umumnya. Besarnya NPM Bank BRI lebih besar 

dibandingkan dengan rata-rata NPM Bank Umum, hal ini mencerminkan bahwa 

kemampuan manajemen Bank BRI dalam mengendalikan biaya operasionalnya lebih 

baik dibandingkan rata-rata Bank pada umumnya. Sedangkan besarnya AU Bank BRI 

lebih kecil dibandingkan Rata-rata AU Bank Umum mencermikan kemampuan Bank 

BRI dalam mengelola asset dibawah rata-rata Bank Umum. Menurut data di atas dapat 

simpulkan bahwa Bank BRI meningkatkan ROA dengan cara melakukan efektivitas 

pengelolaan biaya dalam kegiatan operasionalnya. 

Tabel 4.9 
Dekomposisi ROA Bank Mandiri 

Tahun ROA NPM AU 
2008 1.48% 16.62% 8.93% 
2009 1.81% 18.70% 9.70% 
2010 2.05% 21.50% 9.53% 
2011 2.30% 25.26% 9.11% 
2012 2.52% 29.25% 8.63% 

(Sumber: Diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, pada tahun 2008 Bank Mandiri memiliki ROA 

sebesar 1,48% dengan NPM sebesar 16,62% dan AU sebesar 8,93%. Ditahun 2009 ROA 

mengalami kenaikan sebesar 0,33% yang dipicu oleh adanya kenaikan NPM dan AU 

yang besarnya masing-masing 2,08% dan 0,77%. AU Bank Mandiri pada tahun 2010 

mengalami penurunan sebesar 0,17%, namun walaupun AU mengalami penurunan, 
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tetapi ROA tetap naik sebesar 0,24% karena adanya kenaikan NPM sebesar 2,8%. Pada 

tahun 2011 ROA Bank Mandiri terus naik menjadi 2,30% dengan peningkatan NPM 

menjadi sebesar 25,25% dan AU yang sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 

9,11%. ROA Bank Mandiri juga mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar 0,22%, 

walapun AU turun sebesar 0,48% namun peningkatan NPM sebesar 3,99% tetap 

mengakibatkan ROA Bank Mandiri naik di tahun 2012. 

Selama tahun 2008 hingga tahun 2012, ROA Bank Mandiri terus mengalami 

peningkatan. Besarnya ROA bank Mandiri lebih besar dari rata-rata ROA Bank Umum 

yang mencerminkan kemampuan manajemen Bank Mandiri dalam mengelola asset lebih 

baik dibandingkan rata-rata bank pada umumnya. Walaupun AU Bank mandiri sempat 

mengalami kenaikan di tahun 2009 dan cenderung mengalami penurunan setelah tahun 

2009, namun ROA Bank Umum tetap naik selama 5 tahun terakhir yang diakibatkan 

karena adanya kenaikan NPM. NPM Bank Mandiri lebih besar dibandingkan dengan 

rata-rata NPM Bank Umum, hal ini mencerminkan bahwa kemampuan manajemen Bank 

Mandiri dalam mengendalikan biaya dalam kegiatan operasionalnya lebih baik 

dibandingkan rata-rata Bank pada umumnya. Sedangkan besarnya AU Bank Mandiri 

lebih kecil dibandingkan Rata-rata AU Bank Umum mencermikan efektifitas Bank 

Mandiri dalam mengelola asset dibawah rata-rata Bank Umum. Menurut data diatas 

dapat simpulkan bahwa Bank Mandiri meningkatkan ROA dengan cara melakukan 

efektivitas pengelolaan biaya dalam kegiatan operasionalnya. 
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Tabel 4.10 
Dekomposisi ROA BNI 

Tahun ROA NPM AU 
2008 0.61% 6.60% 9.21% 
2009 1.09% 10.37% 10.55% 
2010 1.65% 15.64% 10.55% 
2011 1.94% 20.60% 9.43% 
2012 2.11% 22.74% 9.30% 

(Sumber: Diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, pada tahun 2008 Bank BNI memiliki ROA 

sebesar 0,61% dengan NPM sebesar 6,60% dan AU sebesar 9,21%. ROA Bank BNI 

mengalami peningkatan pada tahun 2009 yang disebabkan karena adanya peningkatan 

NPM dan AU masing-masing sebesar 3,77% dan 1,34%. Pada tahun 2010, NPM 

mengalami kenaikan sebesar 5,27% diikuti dengan kenaikan ROA sebesar 0,56% 

dengan nilai AU yang konstan di 10,55%. Pada tahun 2011 AU Bank BNI mengalami 

penurunan sebesar 1,12% dari tahun sebelumnya, namun penurunan ini tidak 

menyebabkan ROA turun karena adanya peningkatan NPM sebesar 1,26%. ROA Bank 

BNI terus mengalami kenaikan hingga tahun 2012 menjadi sebesar 2,11% dengan nilai 

NPM yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,14% dan AU yang menurun 

sebesar 0,13%. 

Selama tahun 2008 hingga tahun 2012, ROA Bank BNI terus mengalami 

peningkatan. Namun, ROA Bank BNI masih lebih rendah jika dibandingkan dengan 

ROA rata-rata Bank Umum, hal ini mencerminkan bahwa kemampuan manajemen Bank 

BNI dalam mengelola assetnya masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Bank Umum 

lainnya. NPM Bank BNI juga lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata NPM Bank 

Umum, hal ini mencerminkan bahwa kemampuan manajemen Bank Umum dalam 

mengendalikan biaya dalam kegiatan operasionalnya lebih tidak efektif dibandingkan 
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rata-rata Bank pada umumnya. Sedangkan besarnya AU Bank BNI lebih kecil 

dibandingkan Rata-rata AU Bank Umum mencermikan kemampuan BNI dalam 

mengelola asset dibawah rata-rata Bank Umum.  

Tabel 4.11 
Dekomposisi ROA BTN 

Tahun ROA NPM AU 
2008 0.96% 8.88% 10.77% 
2009 0.84% 7.77% 10.80% 
2010 1.34% 12.12% 11.05% 
2011 1.26% 13.38% 9.38% 
2012 1.22% 14.09% 8.66% 

(Sumber: Diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, pada tahun 2008 Bank BTN memiliki ROA 

sebesar 0,96% dengan NPM sebesar 8,88% dan AU sebesar 10,77%. Ditahun 2009 ROA 

mengalami penurunan sebesar 0,12% yang dipicu oleh adanya penurunan NPM sebesar 

1,11%. AU BTN pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,25%, begitu juga 

NPM mengalami peningkatan sebesar 4,35%. Peningkatan NPM dan AU ini 

menyebabkan pada tahun 2010 ROA Bank BTN naik sebesar 0,5%. Pada tahun 2011 

ROA Bank BTN turun menjadi 1,26% dengan peningkatan NPM menjadi sebesar 

13,38% dan AU yang mengalami penurunan menjadi sebesar 9,38%. ROA Bank BTN 

juga mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 0,04%, yang dipicu oleh adanya 

penurunan NPM dan AU yang besarnya masing-masing 0,71% dan 0,72%. 

Selama tahun 2008 hingga tahun 2010 ROA BTN terus mengalami peningkatan, 

namun kemudian mengalami penurunan ditahun 2011 dan tahun 2012. Besarnya ROA 

Bank BTN masih lebih rendah jika dibandingkan dengan ROA rata-rata Bank Umum, 

hal ini mencerminkan bahwa kemampuan manajemen Bank BTN dalam mengelola 

assetnya masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Bank Umum lainnya. NPM Bank 
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BTN juga lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata NPM Bank Umum, hal ini 

mencerminkan bahwa kemampuan manajemen Bank BTN dalam mengendalikan biaya 

dalam kegiatan operasionalnya lebih tidak efektif dibandingkan rata-rata Bank pada 

umumnya. Sedangkan besarnya AU Bank BTN lebih kecil dibandingkan Rata-rata AU 

Bank Umum mencermikan efektifitas Bank BTN dalam mengelola asset dibawah rata-

rata Bank Umum.  

 

4.2.2.1. Net Profit Margin (NPM) 

 NPM merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam 

mengontrol pengeluaran biaya operasionalnya. Gambar dibawah merupakan grafik 

BOPO, Biaya Bunga dibagi DPK, dan PPAP dibagi Kredit yang Disalurkan. Ketiga 

grafik tersebut menggambarkan besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan 

operasional bank.  

 

 

Gambar 4.2: Grafik Rasio BOPO 

2008 2009 2010 2011 2012
BRI 72.65% 77.66% 70.86% 66.69% 59.93%
MANDIRI 73.65% 70.72% 65.63% 67.22% 63.93%
BNI 90.16% 84.86% 75.99% 72.58% 70.99%
BTN 86.18% 88.29% 83.28% 81.75% 80.74%
Ketentuan BI 94.00% 94.00% 94.00% 94.00% 94.00%
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Pada grafik di atas terlihat bahwa selama tahun 2008 hingga tahun 2009, baik 

Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN memiliki BOPO dibawah 94% 

sesuai dengan ketentuan BI yang terlampir dalam SE 6/23/DPNP/2004. Hal ini 

menunjukkan bahwa keempat bank pemerintah tersebut telah memenuhi standar 

effisiensi biaya yang telah ditentukan. Dalam grafik diatas, Bank BTN memiliki rasio 

BOPO tertinggi kemudian disusul oleh Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. 

Besarnya rasio BOPO Bank BTN menggambarkan bahwa kemampuan Bank BTN 

dalam effisiensi biaya adalah terendah dibandingkan ketiga Bank Pemerintah lainnya.  

Besarnya BOPO Bank BTN dibandingkan ketiga Bank lain sesuai dengan 

komposisi penghimpunan dana yang telah dibahas dalam sub bab EM. Dimana sumber 

dana utama Bank BTN berasal dari dana mahal yaitu Deposito dan Non DPK. Dana 

mahal tersebut mengakibatkan biaya bunga yang membesar pula yang membuat ketidak 

effisiensian dalam pengeluaran biaya bunga. Grafik biaya bunga/ DPK dibawah juga 

menggambarkan bahwa Bank BTN memiliki biaya bunga terbesar dibandingkan ketiga 

Bank Pemerintah lainnya. 

 

Gambar 4.3: Grafik Rasio Biaya Bunga/Dana Pihak Ketiga 

2008 2009 2010 2011 2012
BRI 4.20% 4.83% 3.57% 3.66% 2.92%
MANDIRI 4.17% 4.77% 4.08% 3.95% 3.19%
BNI 4.04% 4.32% 3.65% 3.25% 2.82%
BTN 8.43% 8.74% 6.92% 6.46% 5.43%
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Gambar 4.4: Grafik Rasio PPAP/Kredit yang Disalurkan 

 

Grafik PPAP/KYD menggambarkan besarnya beban Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif yang bandingkan dengan Kredit Yang Disalurkan. Semakin besar 

PPAP menggambarkan semakin buruknya kualitas kredit suatu bank. Buruknya kualitas 

kredit dapat disebabkan oleh ketidakmampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 

yaitu dengan menyalurkan kredit kepada nasabah yang tidak bankable.  

Tidak seperti BOPO dan Biaya Bunga, Bank BTN menunjukkan kinerja yang 

lebih baik dalam rasio PPAP/KYD dibandingkan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank 

BNI. Walaupun Bank BTN memiliki biaya bunga tertinggi, namun manajemen BTN 

mampu mengelola penyaluran kredit yang lebih baik sehingga menghasilkan kredit yang 

lebih berkualitas. 

 

4.2.2.2. Asset Utilization (AU) 

AU merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam 

menghasilkan  income atas pengelolaan asset yang dimiliki. Gambar dibawah 

2008 2009 2010 2011 2012
BRI 4.97% 5.46% 5.67% 5.59% 4.18%
MANDIRI 6.80% 6.31% 4.71% 3.89% 3.64%
BNI 5.14% 5.80% 5.16% 4.37% 3.51%
BTN 1.74% 1.73% 1.81% 1.59% 1.30%
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merupakan grafik Pendapatan Bunga dibagi Total Pendapatan operasional (PB/TP) dan 

Pendapatan Non Bunga dibagi Total Pendapatan operasional (PNB/TP). Kedua grafik 

tersebut menggambarkan besarnya proporsi pendapatan bunga dan non bunga dari 

kegiatan operasional bank. 

 

Gambar 4.5: Grafik Pendapatan Bunga/Total Pendapatan 

Dalam grafik di atas, Bank BTN memiliki rasio PB/TP tertinggi kemudian 

disusul oleh Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Besarnya rasio PB/TP Bank BTN 

menggambarkan bahwa dibandingkan ketiga Bank Pemerintah lainnya, Bank BTN 

memiliki komposisi pendapatan bunga yang terbesar. Grafik ini konsisten dengan rasio 

LDR yang akan dibahas pada sub bab berikutnya, dimana LDR Bank BTN merupakan 

yang terbesar dibandingkan ketiga Bank Lainnya sehingga Bank BTN mampu 

menghasilkan pendapatan bunga yang tinggi pula. 

 

2008 2009 2010 2011 2012
BRI 91.88% 91.53% 89.24% 88.47% 85.48%
MANDIRI 85.45% 85.19% 79.14% 75.06% 77.57%
BNI 82.13% 81.52% 71.90% 73.40% 73.26%
BTN 95.22% 94.89% 87.60% 93.17% 94.04%
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Gambar 4.6: Grafik Pendapatan Non Bunga/Total Pendapatan 

 

Dalam grafik di atas terlihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan proporsi 

pendapatan non bunga pada keempat Bank Pemerintah sejak tahun 2008-2012. 

Peningkatan proporsi pendapatan non bunga konsisten dengan kecenderungan 

penurunan proporsi pendapatan bunga pada grafik sebelumnya. Meningkatnya 

pendapatan non bunga pada bank dapat disebabkan oleh perkembangan kegiatan bisnis 

bank yang semula sebagai lembaga intermediasi pihak surplus dan pihak defisit, kini 

menjadi lembaga jasa keuangan yang menberikan jasa-jasa lainnya dimana jasa yang 

ditawarkan menghasilkan fee based income bagi bank tersebut. Contoh jasa-jasa lain 

adalah menerima pembayaran listrik, pembayaran biaya langganan tv kabel, pembelian 

pulsa, dan lain-lain dimana pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui ATM. 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012
BRI 8.12% 8.47% 10.76% 11.53% 14.52%
MANDIRI 14.55% 14.81% 20.86% 24.94% 22.43%
BNI 17.87% 18.48% 28.10% 26.60% 26.74%
BTN 4.78% 5.11% 12.40% 6.83% 5.96%
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4.3. Analisis Profil Risiko 

4.3.1. Risiko Kredit 

Pada grafik dibawah terlihat bahwa selama tahun 2008 hingga tahun 2009, baik 

Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN telah memenuhi persyaratan Bank 

Indonesia untuk menjaga NPL Gross dibawah 5% sesuai dengan ketentuan yang 

terlampir dalam SE 6/23/DPNP/2004. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kredit yang 

dihadapi oleh keempat bank tersebut masih dalam toleransi Bank Indonesia. 

 

 

Gambar 4.7: Grafik Rasio NPL Gross 

 

Garis berwarna biru muda pada grafik menggambarkan rata-rata NPL Gross dari 

keempat Bank tersebut. Selama tahun 2008 hingga tahun 2012 terlihat bahwa rata-rata 

NPL Gross mengalami penurunan yang mencerminkan bahwa risiko kredit yang 

dihadapi semakin menurun. Pada grafik terlihat Bank BRI dan Bank Mandiri memiliki 

NPL Gross dibawah rata-rata menggambarkan bahwa risiko kredit yang dimiliki kedua 

bank tersebut lebih kecil dibandingkan rata-rata keempat Bank Pemerintah. Sedangkan 

2008 2009 2010 2011 2012
BRI 2.80% 3.52% 2.78% 2.30% 1.78%
Bank Mandiri 4.69% 2.62% 2.21% 2.18% 1.74%
BNI 4.96% 4.68% 4.28% 3.61% 2.84%
BTN 3.20% 3.36% 3.26% 2.75% 4.09%
Rata-rata 3.91% 3.55% 3.13% 2.71% 2.61%
Ketetapan BI 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
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Bank BNI dan Bank BTN memiliki NPL Gross diatas rata-rata yang berarti bahwa risiko 

kredit yang dihadapi Bank BNI dan Bank BTN lebih besar. 

 

4.3.2. Risiko Suku Bunga 

Gambar dibawah merupakan grafik NIM kuartalan BRI, Bank Mandiri, BNI, dan 

BTN selama tahun 2008 – 2012 beserta standar deviasinya. Terlihat bahwa keempat 

bank tersebut telah memenuhi persyaratan Bank Indonesia untuk menjaga NIM diatas 

2% sesuai dengan ketentuan yang terlampir dalam SE 6/23/DPNP/2004. Bank BRI 

memiliki rasio NIM tertinggi disusul oleh Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri. 

 

Gambar 4.8: Grafik Rasio NIM Kuartalan 
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Gambar 4.9: Grafik Standar Deviasi NIM Kuartalan 

 

Selama tahun 2008 hingga tahun 2012 terlihat bahwa rata-rata NIM keempat 

Bank Pemerintah tersebut tidak mengalami fluktuasi yang cukup besar yaitu sekitar 6-

7%. Pada grafik terlihat Bank BRI dan Bank BTN memiliki standar deviasi NIM diatas 

rata-rata menggambarkan bahwa risiko suku bunga yang dimiliki kedua bank tersebut 

lebih besar dibandingkan rata-rata keempat Bank Pemerintah. Sedangkan Bank Mandiri 

dan Bank BNI memiliki standar deviasi NIM dibawah rata-rata yang berarti bahwa 

risiko suku bunga yang dihadapi Bank Mandiri dan Bank BNI lebih kecil. 

 

4.3.3. Risiko Solvabilitas 

Pada grafik dibawah terlihat bahwa selama tahun 2008 hingga tahun 2009, baik 

Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN telah memenuhi persyaratan Bank 

Indonesia untuk memenuhi CAR diatas 8% sesuai dengan ketentuan yang terlampir 

dalam SE 6/23/DPNP/2004. Hal ini menunjukkan bahwa risiko Solvabilitas yang 

dihadapi oleh keempat bank tersebut masih dalam toleransi Bank Indonesia. 

BRI MANDIRI BNI BTN Rata-rata
STDV NIM 0.007129036 0.001621979 0.001651506 0.006408077 0.002335398

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

STDV NIM 

 Analisis Kinerja..., Siti Aisyah, Ak.-Ibs, 2013 
 



 

Gambar 4.10: Grafik Rasio CAR 

 

Selama tahun 2008 hingga tahun 2012 terlihat bahwa rata-rata CAR keempat 

Bank Pemerintah tersebut tidak mengalami perubahan yang cukup besar yaitu 14,61%, 

16,11%, 15,71%, 15,72%, dan 16,57%. Pada grafik terlihat bahwa Bank BTN dan Bank 

BNI memiliki CAR cenderung diatas rata-rata menggambarkan bahwa risiko solvency 

yang dimiliki kedua bank tersebut lebih kecil dibandingkan rata-rata keempat Bank 

Pemerintah. Sedangkan Bank Mandiri dan Bank BNI memiliki CAR cenderung dibawah 

rata-rata yang berarti bahwa risiko Solvabilitas yang dihadapi Bank BRI dan Bank 

Mandiri lebih besar. 

 

4.3.4. Risiko Likuiditas  

Pada grafik dibawah terlihat bahwa selama tahun 2008 hingga tahun 2009, baik 

Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN telah memenuhi persyaratan Bank 

Indonesia untuk menjaga LDR dibawah 110% sesuai dengan ketentuan yang terlampir 

2008 2009 2010 2011 2012
BRI 13.18% 13.36% 14.00% 14.99% 16.80%
Bank Mandiri 15.66% 15.65% 13.39% 14.95% 15.25%
BNI 13.47% 13.93% 18.72% 17.91% 16.53%
BTN 16.14% 21.49% 16.74% 15.03% 17.69%
Rata-rata 14.61% 16.11% 15.71% 15.72% 16.57%
Ketetapan BI 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
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dalam SE 6/23/DPNP/2004. Hal ini mencerminkan bahwa selama lima tahun terakhir 

bank-bank tersebut telah memenuhi ketentuan BI dalam menjaga tingkat likuiditasnya.  

 

 

Gambar 4.11: Grafik Rasio LDR 

 

Selama tahun 2008 hingga tahun 2012 terlihat bahwa rata-rata LDR keempat 

Bank Pemerintah tersebut mengalami kenaikan yaitu 76,82%, 76,35%, 79,80%, 80,20%, 

82,98%. Kenaikan rata-rata LDR ini menunjukkan bahwa risiko likuiditas yang dihadapi 

oleh keempat Bank Pemerintah tersebut semakin besar, namun tingkat keffektifitasan 

pengelolaan dana juga semakin baik karena tingkat LDR masih dibawah standar yang 

ditetapkan oleh BI. Pada grafik terlihat bahwa Bank BTN memiliki LDR diatas rata-rata 

yang mencerminkan bahwa risiko likuiditas yang dimiliki Bank BTN lebih besar 

dibandingkan rata-rata keempat Bank Pemerintah. Sedangkan Bank BRI memiliki nilai 

LDR yang besarnya hampir sama dengan rata-rata LDR keempat Bank Pemerintah. 

Untuk Bank Mandiri dan Bank BNI memiliki LDR dibawah rata-rata yang berarti bahwa 

risiko likuiditas yang dihadapi Bank Mandiri dan Bank BNI lebih kecil. 

2008 2009 2010 2011 2012
BRI 79.93% 80.88% 75.17% 76.20% 79.85%
Bank Mandiri 56.89% 59.15% 65.44% 71.65% 77.66%
BNI 68.61% 64.06% 70.15% 70.37% 73.51%
BTN 101.83% 101.29% 108.42% 102.56% 100.90%
Rata-rata 76.82% 76.35% 79.80% 80.20% 82.98%
Ketetapan BI 110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 110.00%
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 Semakin tinggi LDR, semakin tinggi pula pendapatan bunga yang akan didapat 

oleh bank, tetapi bank juga menanggung risiko likuiditas yang lebih besar atas 

penyaluran kredit tersebut. Besarnya risiko likuiditas yang ditanggung oleh keempat 

bank pemerintah tersebut konsisten dengan besarnya pendapatan bunga yang telah 

dibahas pada sub bab sebelumnya. Bank BTN yang memiliki tingkat LDR terbesar 

menanggung risiko likuiditas yang besar pula, namun mendapatkan pendapatan bunga 

yang juga lebih besar dibandingkan keempat bank lainnya. 

  

4.4.   Analisis Keterkaitan Kinerja Keuangan dengan Risiko 

 

Gambar 4.12: Grafik ROE dan NPL 

 

Gambar 4.13 di atas merupakan grafik yang menggambarkan pergerakan rata-

rata ROE (rasio kinerja keuangan) dengan pergerakan rata-rata NPL Gross (rasio risiko 

kredit) keempat Bank Pemerintah selama tahun 2008-2012. Berdasarkan grafik diatas, 

terdapat kecenderungan pergerakan yang berlawanan arah antara ROE dengan NPL 

Gross.  

2008 2009 2010 2011 2012
ROE 16.50% 18.47% 22.02% 21.57% 21.35%
NPL 3.91% 3.55% 3.13% 2.71% 2.61%
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Rasio NPL Gross dihitung dengan cara membagi kredit yang diklasifikasi Dalam 

Perhatian Khusus, Kurang Lancar, dan Macet dengan total kredit yang disalurkan. NPL 

menggambarkan proporsi kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang disalurkan. 

Jika banyak kredit yang macet, bank menghadapi masalah dalam perputaran dana yang 

dikelola yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko likuiditas dan menurunnya 

profitabilitas bank. Sehingga dapat dikatakan NPL berkaitan dengan Profitabilitas bank.  

 

 

Gambar 4.13: Grafik ROE dan NIM 

 

Gambar 4.14 di atas merupakan grafik yang menggambarkan pergerakan rata-

rata ROE (rasio kinerja keuangan) dengan pergerakan rata-rata NIM (rasio risiko suku 

bunga) keempat Bank Pemerintah selama tahun 2008-2012. Berdasarkan gambar diatas, 

terdapat kecenderungan pergerakan yang searah antara ROE dengan NIM. 

NIM merupakan pendapatan bunga bersih yang dibagi dengan rata-rata aktiva 

produktif, dimana pendapatan bunga bersih didapat dari selisih pendapatan bunga 

dikurang biaya bunga. Rasio NIM mencerminkan risiko pasar yang timbul akibat 

2008 2009 2010 2011 2012
ROE 16.50% 18.47% 22.02% 21.57% 21.35%
NIM 6.70% 6.24% 6.97% 6.67% 6.44%
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berubahnya kondisi pasar, NIM juga digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga. Semakin besar rasio NIM, 

maka semakin besar pendapatan bank. Sehingga dapat dikatakan bahwa NIM berkaitan 

dengan profitabilitas bank.  

 

 

Gambar 4.14: Grafik ROE dan CAR 

 

Gambar 4.15 diatas merupakan grafik yang menggambarkan pergerakan rata-rata 

ROE (rasio kinerja keuangan) dengan pergerakan rata-rata CAR (rasio risiko solvency) 

keempat Bank Pemerintah selama tahun 2008-2012. Berdasarkan gambar diatas, 

terdapat kecenderungan pergerakan yang searah antara ROE dengan CAR. 

CAR merupakan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank yang besarnya 

didapat dari proporsi Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin besar CAR, 

semakin kecil risiko yang dihadapi oleh bank karena ada modal bank yang dapat 

mengantisipasi kerugian jika terjadi penurunan nilai asset produktif. CAR juga 

mencerminkan modal (sumber dana internal) yang dimiliki oleh bank dimana 

2008 2009 2010 2011 2012
ROE 16.50% 18.47% 22.02% 21.57% 21.35%
CAR 14.61% 16.11% 15.71% 15.72% 16.57%
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penggunaan sumber dana modal ini merupakan dana murah yang tidak membebankan 

bank atas biaya bunga dan meningkatkan profitabilitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

CAR berkaitan dengan profitabilitas bank.  

 

 

Gambar 4.15: Grafik ROE dan LDR 

 

Gambar 4.16 diatas merupakan grafik yang menggambarkan pergerakan rata-rata 

ROE (rasio kinerja keuangan) dengan pergerakan rata-rata LDR (rasio risiko likuiditas) 

keempat Bank Pemerintah selama tahun 2008-2012. Berdasarkan grafik diatas, terdapat 

kecenderungan pergerakan yang searah antara ROE dengan LDR.  

LDR merupakan rasio yang menggambarkan besarnya kredit yang disalurkan 

terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Semakin besar LDR, semakin 

besar pula risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank karena dana yang dihimpun telah 

disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Namun, risiko yang ditanggung dapat 

memberikan return bagi bank berupa pendapatan bunga kredit atas penyaluran kredit 

tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa, LDR berkaitan dengan profitabilitas bank.  

2008 2009 2010 2011 2012
ROE 16.50% 18.47% 22.02% 21.57% 21.35%
LDR 76.82% 76.35% 79.80% 80.20% 82.98%
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4.5. Implikasi Manajerial 

Pada analisis kinerja keuangan terlihat bahwa besarnya ROE suatu bank 

dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana dan efisiensi serta 

efektifitas bank dalam mengelola asset yang dimiliki. Bank dalam melakukan 

penghimpunan dana harus memperhatikan komposisi dana yang dihimpun. Bank dapat 

memaksimalkan penghimpunan dana dalam bentuk giro dan tabungan, karena kedua 

jenis sumber dana tersebut merupakan dana murah dengan tingkat bunga yang rendah. 

Penghimpunan dana tersebut berkaitan dengan pengeluaran biaya bunga bank, semakin 

murah sumber dana, semakin kecil pengeluaran biaya bunga.  

Selain memperhatikan komposisi penghimpunan dana, bank juga harus 

memaksimalkan penyaluran dananya dalam bentuk kredit agar dapat menghasilkan 

pendapatan bunga dan tidak terdapat idle money yang justru dapat menambah beban 

bank, karena sumber utama dana bank berasal dari nasabah dimana bank harus 

membayar bunga atas dana tersebut. Namun penyaluran dana dalam bentuk kredit juga 

harus menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dengan cara menganalisis setiap calon 

debitur dan memastikan bahwa debitur yang diberikan kredit bankable agar kualitas 

kredit tetap baik dan NPL rendah. 

Walaupun semakin besar dana yang disalurkan dapat memberikan pendapatan 

bunga yang lebih besar pula, namun bank juga harus tetap menjaga likuiditasnya dan 

tingkat LDR sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar bank tidak kekurangan 

likuiditas. Bank yang tidak likuid berisiko besar tidak dapat memenuhi kebutuhan 

nasabahnya yang melakukan penarikan dana berjumlah besar dan secara tiba-tiba. Jika 

bank tidak dapat memenuhi kebutuhan nasabah, bank akan kehilangan kepercayaan dari 

nasabahnya. Bank dapat mengatasi kekurangan likuiditasnya dengan meminjam dana 

dari pasar uang, tetapi dana dipasar uang lebih mahal yang membuat bank mengeluarkan 
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biaya bunga yang lebih besar. Oleh karena itu penting bagi bank untuk selalu menjaga 

tingkat likuiditasnya. 

Pada analisis risiko terlihat bahwa BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN telah 

mematuhi semua ketentuan BI. Baik risiko kredit, risiko suku bunga, risiko solvabilitas, 

dan risiko likuiditas semuanya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sebagai 

lembaga intermediasi yang mengelola dana nasabah, bank harus selalu berhati-hati 

dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat. 

Oleh karena itu BI sebagai regulator menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus selalu 

dipatuhi oleh bank demi terciptanya stabilitas sistem keuangan. 

 

 

 Analisis Kinerja..., Siti Aisyah, Ak.-Ibs, 2013 
 



 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Bank BRI dan Bank Mandiri memiliki kinerja keuangan diatas rata-rata 

kinerja keuangan Bank Umum di Indonesia, sedangkan Bank BNI dan Bank 

BTN berada dibawah rata-rata. Rendahnya profitabilitas Bank BNI 

disebabkan karena tingginya biaya operasional dan rendahnya komposisi 

pendapatan bunga. sedangkan rendahnya profitabilitas Bank BTN disebabkan 

oleh komposisi dana yang dihimpun didominasi oleh dana mahal (deposito 

dan Non DPK) yang mengakibatkan besarnya biaya bunga. 

2. Keempat Bank Pemerintah memiliki profil risiko yang telah memenuhi 

ketetapan BI. 

3. NPL (risiko kredit) berkaitan dengan profitabilitas (ROE),semakin besar 

NPL, semakin kecil profitabilitas karena NPL dapat menimbulkan masalah 

perputaran dana yang dapat menurunkan likuiditas bank. NIM (risiko suku 

bunga) terkait dengan profitabilitas bank, karena NIM mencerminkan 

besarnya pendapatan bersih yang didapat oleh bank. CAR (Risiko Solvency) 

berkaitan dengan profitabilitas bank, semakin besar CAR, semakin tinggi 

profitabilitas bank karena CAR merupakan modal yang dimiliki Bank untuk 

menanggung risiko dari kegiatan operasional. LDR (risiko likuiditas) 

berkaitan dengan profitabilitas bank, semakin besar LDR, semakin tinggi 

profitabilitas bank karena LDR merupakan dana yang disalurkan bank dalam 
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bentuk kredit yang dapat menghasilkan income bagi bank berupa pendapatan 

bunga. 

 

5.2. Keterbatasan  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :  

1. Objek dalam penelitian ini terbatas hanya pada empat Bank Pemerintah (BRI, 

Bank Mandiri, BNI, dan BTN).  

2. Analisis kinerja keuangan hanya terbatas pada analisis deskriptif berupa analisis 

dekomposisi ROE. 

3. Analisis profil risiko hanya menggunakan rasio NPL, NIM, CAR, dan LDR.  

4. Analisis keterkaitan kinerja keuangan dengan risiko menggunakan grafik 

pergerakan rasio ROE (rasio profitabilitas) dan NPL, NIM, CAR, dan LDR 

(rasio risiko) 

 

5.3. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. BTN diharapkan dapat lebih memaksimalkan penghimpunan dana murah 

agar dapat menekan biaya bunga. 

2. BNI diharapkan dapat lebih melakukan effisiensi biaya operasional untuk 

meningkatkan profitabilitasnya. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis profil risiko bank 

dengan menggunakan Risk Based Bank Rating (RBBR).  
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LAMPIRAN 1: Data Asset, Equity, NI, dan Revenue (dalam Rp1.000.000) 

 

Bank Rakyat Indonesia 

Tahun  ASSET   EQUITY   NI   REVENUE  
2008  Rp       246,076,896   Rp     22,356,697   Rp       5,958,368   Rp     30,580,385  
2009  Rp       316,947,029   Rp     27,257,382   Rp       8,561,063   Rp     38,603,725  
2010  Rp       404,285,602   Rp     36,673,111   Rp     14,403,351   Rp     51,718,147  
2011  Rp       469,899,284   Rp     49,820,329   Rp     17,622,195   Rp     54,424,932  
2012  Rp       551,336,790   Rp     64,881,779   Rp     22,686,888   Rp     58,023,397  

Bank Mandiri 

Tahun  ASSET   EQUITY   NI   REVENUE  
2008  Rp       358,438,678   Rp     30,513,869   Rp       5,315,316   Rp     31,990,730  
2009  Rp       394,616,604   Rp     35,108,769   Rp       7,155,464   Rp     38,264,079  
2010  Rp       449,774,551   Rp     41,542,808   Rp       9,218,298   Rp     42,873,110  
2011  Rp       551,891,704   Rp     62,654,408   Rp     12,695,885   Rp     50,265,033  
2012  Rp       635,618,708   Rp     76,532,865   Rp     16,043,618   Rp     54,852,753  

Bank Negara 
Indonesia 

Tahun  ASSET   EQUITY   NI   REVENUE  
2008  Rp       201,741,069   Rp     15,431,148   Rp       1,225,905   Rp     19,854,409  
2009  Rp       227,496,967   Rp     19,143,582   Rp       2,486,719   Rp     23,244,007  
2010  Rp       248,580,529   Rp     33,119,626   Rp       4,103,198   Rp     26,273,494  
2011  Rp       299,058,161   Rp     37,843,024   Rp       5,808,218   Rp     28,189,103  
2012  Rp       333,303,506   Rp     43,525,291   Rp       7,048,362   Rp     30,989,788  
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LAMPIRAN 1: Data Asset, Equity, NI, dan Revenue (dalam Rp1.000.000) 

 

Bank Tabungan 
Negara 

Tahun  ASSET   EQUITY   NI   REVENUE  
2008  Rp         44,992,171   Rp       3,078,470   Rp          430,474   Rp       4,845,767  
2009  Rp         58,447,667   Rp       5,393,125   Rp          490,453   Rp       6,097,339  
2010  Rp         68,385,539   Rp       6,447,278   Rp          915,938   Rp       7,556,212  
2011  Rp         89,121,459   Rp       7,321,643   Rp       1,118,661   Rp       8,362,183  
2012  Rp       111,748,593   Rp     10,278,871   Rp       1,363,962   Rp       9,682,798  

Bank Umum (SPI) 

Tahun  ASSET   EQUITY   NI   REVENUE  
2008  Rp    2,310,557,271   Rp   212,860,000   Rp     30,606,000   Rp   345,859,000  
2009  Rp    2,534,106,188   Rp   260,788,000   Rp     45,215,000   Rp   402,684,000  
2010  Rp    3,008,852,554   Rp   328,401,000   Rp     57,309,000   Rp   451,821,000  
2011  Rp    3,652,831,752   Rp   373,630,000   Rp     75,077,000   Rp   520,850,000  
2012  Rp    3,940,284,000   Rp   478,412,000   Rp     92,830,000   Rp   516,837,000  
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LAMPIRAN 2: Data Biaya Bunga, Pendapatan Bunga, Biaya Non Bunga, dan Pendapatan Non Bunga (dalam Rp1.000.000) 

Bank 
Rakyat 

Indonesia 

Tahun  Biaya Bunga   Pendapatan Bunga   Biaya Non Bunga   Pendapatan Non bunga  
2008  Rp           8,448,667   Rp        28,096,633   Rp             10,941,974   Rp                  2,483,752  
2009  Rp        12,285,536   Rp        35,334,131   Rp             11,958,615   Rp                  3,269,594  
2010  Rp        11,727,293   Rp        46,155,162   Rp             24,047,504   Rp                  5,562,985  
2011  Rp        13,732,683   Rp        48,151,119   Rp             23,070,054   Rp                  6,273,813  
2012  Rp        13,122,709   Rp        49,598,188   Rp             22,213,800   Rp                  8,425,209  

Bank 
Mandiri 

Tahun  Biaya Bunga   Pndptn Bunga   Biaya Non Bunga   Pndptn Non bunga  
2008  Rp        12,051,637   Rp        27,336,237   Rp               9,433,822   Rp                  4,654,493  
2009  Rp        15,240,877   Rp        32,598,964   Rp             12,591,980   Rp                  5,665,115  
2010  Rp        13,761,983   Rp        33,931,650   Rp             15,297,497   Rp                  8,941,460  
2011  Rp        15,194,863   Rp        37,730,019   Rp             20,536,210   Rp               12,535,014  
2012  Rp        14,128,901   Rp        42,550,442   Rp             23,261,505   Rp               12,302,311  

Bank 
Negara 

Indonesia 

Tahun  Biaya Bunga   Pndptn Bunga   Biaya Non Bunga   Pndptn Non bunga  
2008  Rp           6,594,147   Rp        16,305,520   Rp               7,227,642   Rp                  3,548,889  
2009  Rp           8,129,878   Rp        18,948,622   Rp               7,991,230   Rp                  4,295,385  
2010  Rp           7,099,714   Rp        18,891,397   Rp             13,610,762   Rp                  7,382,097  
2011  Rp           7,495,980   Rp        20,691,794   Rp             13,450,540   Rp                  7,497,309  
2012  Rp           7,245,524   Rp        22,704,515   Rp             15,103,241   Rp                  8,285,273  

Bank 
Tabungan 

Negara 

Tahun  Biaya Bunga   Pndptn Bunga   Biaya Non Bunga   Pndptn Non bunga  
2008  Rp           2,650,356   Rp           4,614,106   Rp               1,520,589   Rp                     231,661  
2009  Rp           3,515,396   Rp           5,785,728   Rp               1,778,280   Rp                     311,611  
2010  Rp           3,291,812   Rp           6,619,330   Rp               3,000,680   Rp                     936,882  
2011  Rp           4,000,358   Rp           7,791,139   Rp               2,836,076   Rp                     571,044  
2012  Rp           4,379,310   Rp           9,105,689   Rp               3,438,296   Rp                     577,109  
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LAMPIRAN 3: Data Penghimpunan Dana (dalam Rp1.000.000) 

 

Bank Rakyat 
Indonesia 

Tahun  Giro   Tabungan   Deposito   NDPK  
2008  Rp       39,841,943   Rp         87,836,201   Rp          73,320,676   Rp          22,721,379  
2009  Rp       49,964,916   Rp       104,118,735   Rp        100,034,299   Rp          35,571,698  
2010  Rp       77,048,697   Rp       125,197,518   Rp        126,309,586   Rp          39,056,691  
2011  Rp       76,262,900   Rp       152,643,459   Rp        146,006,981   Rp          45,165,615  
2012  Rp       80,075,014   Rp       184,365,449   Rp        185,725,920   Rp          36,288,628  

Bank 
Mandiri 

Tahun  Giro   Tabungan   Deposito   NDPK  
2008  Rp       69,086,688   Rp         94,954,012   Rp        125,071,352   Rp          38,784,688  
2009  Rp       72,696,847   Rp       113,795,011   Rp        133,058,523   Rp          39,767,960  
2010  Rp       68,287,253   Rp       123,956,607   Rp        145,144,049   Rp          45,065,182  
2011  Rp       92,530,586   Rp       149,868,333   Rp        142,329,684   Rp          66,651,147  
2012  Rp     113,907,856   Rp       183,969,756   Rp        144,960,251   Rp          75,867,906  

Bank Negara 
Indonesia 

Tahun  Giro   Tabungan   Deposito   NDPK  
2008  Rp       42,131,123   Rp         52,357,271   Rp          68,675,964   Rp          23,114,985  
2009  Rp       45,088,123   Rp         58,821,015   Rp          84,469,849   Rp          19,943,458  
2010  Rp       48,277,656   Rp         66,215,777   Rp          79,881,252   Rp          21,056,319  
2011  Rp       65,851,257   Rp         81,364,699   Rp          83,720,859   Rp          30,278,322  
2012  Rp       73,297,354   Rp         99,990,631   Rp          84,023,816   Rp          32,466,414  
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LAMPIRAN 3: Data Penghimpunan Dana (dalam Rp1.000.000) 

 

Bank 
Tabungan 

Negara 

Tahun  Giro   Tabungan   Deposito   NDPK  
2008  Rp         2,853,230   Rp           7,375,098   Rp          21,220,416   Rp          10,464,957  
2009  Rp         7,364,272   Rp           8,940,964   Rp          23,909,718   Rp          12,839,588  
2010  Rp         5,174,175   Rp         10,867,627   Rp          31,504,245   Rp          14,392,214  
2011  Rp       13,149,587   Rp         14,815,913   Rp          34,004,515   Rp          19,829,801  
2012  Rp       13,271,227   Rp         21,540,425   Rp          45,856,331   Rp          20,801,739  

Bank Umum 
(SPI) 

Tahun  Giro   Tabungan   Deposito   NDPK  
2008  Rp     430,000,000   Rp       476,717,000   Rp        824,705,000   Rp       237,053,000  
2009  Rp     465,888,000   Rp       565,616,000   Rp        901,709,000   Rp       207,893,000  
2010  Rp     535,855,000   Rp       678,621,000   Rp    1,069,812,000   Rp       224,737,000  
2011  Rp     652,646,000   Rp       898,299,000   Rp    1,233,967,000   Rp       308,936,000  
2012  Rp     767,071,000   Rp   1,076,830,000   Rp    1,381,298,000   Rp       312,288,000  
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ORGANIZATIONAL EXPERIENCES 
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