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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. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

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 

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 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. 

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.  

1.2. 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. 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.  

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. 

1.3. Tujuan Penelitian 

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

2. Untuk mengetahui Bagaimana profil risiko bank-bank Pemerintah? 

 

II.LANDASAN TEORI 

2.1.  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 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: 

Gambar 2.3 

Skema Komponen ROE dalam Kinerja Manajemen 

 

(Sumber: Purbasari 2010) 

2.1.1.  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 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 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.   

2.1.2.  Dekomposisi ROA  

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

dan Asset Utilization (AU) dengan rumus sebagai berikut (Rose & Hudgins 2005): 

 

2.1.2.1. 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 

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. 

2.1.2.2. 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 

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. 

2.2.  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”. 

2.2.1.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. 

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”. 

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.  

2.2.2. 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. 

Ukuran yang digunakan untuk menghitung risiko suku bunga adalah volatilitas (   ) 

dari NIM (Net Interest Margin) dimana dalam volatilitas NIM tersebut mengandung 

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/SE+No.13_24_DPNP_2011.htm


 
 

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. 

2.2.3. 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. 

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.  

2.2.4. 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%. 

 

III.METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif 

yang meneliti kinerja keuangan bank dan profil risikonya 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 

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

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

ROE 
(NI/TE) EM 

(TA/TE) 

ROA 
(NI/TA) 

Profitabilitas 

Kemampuan Menghimpun Dana 



 
 

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 solvabilitas, dan terakhir 

risiko likuiditas diukur dengan rasio LDR (Loan to Deposit Ratio). 

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 

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

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

ROA 
(NI/TA) AU 

(TR/TA) 

NPM 
(NI/TR) 

Efisiensi biaya  

Efektifitas Penempatan Dana 



 
 

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

atau dibawah rata-rata keempat Bank Pemerintah tersebut. 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1.Analisis Kinerja Keuangan 

4.1.1. Analisis Dekomposisi ROE 

 

Tabel 4.1 diatas merupakan data yang menggambarkan dekomposisi ROE 

(Return On Equity)  bank bank pemerintah dan rata-rata bank umum di Indonesia dimana 

rasio ROE dipecah menjadi rasio ROA, EM, NPM dan AU. Rasio ROE menggambarkan 

kemampuan bank 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 dalam menghimpun dana. 

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

namun semakin besar juga risiko solvabilitas yang dihadapi Bank. Besarnya NPM Bank 

menggambarkan besarnya tingkat laba yang diperoleh oleh Bank dibandingkan 



 
 

pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi NPM Bank 

mencerminkan semakin tinggi efektivitas manajemen biaya Bank. Sedangkan AU 

menggambarkan besarnya pendapatan yang didapat dari asset yang dikelola Bank. 

Semakin besar AU Bank mencerminkan semakin baik kinerja Bank dalam pengelolaan 

asset. 

 Berdasarkan tabel 4.1 diatas, besarnya ROE dan ROA Bank BRI dan Bank 

Mandiri berada diatas rata-rata Bank umum, sedangkan Bank BNI dan Bank BTN berada 

di bawah rata-rata. Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan Bank BRI dan Bank Mandiri 

dalam menghasilkan return dan pengelolaan asset lebih unggul dibandingkan Bank BNI 

dan BTN.  

 berdasarkan data diatas, terdapat kecenderungan penurunan EM DARI TAHUN 

2008-2012. Penurunan EM tersebut 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. 

4.1.2.Equity Multiplier 

 

Gambar 4.1: Grafik Proporsi Penghimpunan Dana 

Dari keempat Bank pemerintah tersebut proporsi deposito mendominasi 

penghimpunan dana, kecuali Bank BRI yang proporsi penghimpunan dana terbesarnya 

adalah Tabungan. Dibandingkan deposito, tabungan memiliki biaya bunga yang lebih 

murah, oleh karena itu jika komposisi tabungan lebih besar dibandingkan deposito, Bank 
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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.  

4.1.3.Net Profit Margin 

 

. 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. 

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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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. 

4.1.4. Asset Utilization 

 

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 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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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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BRI 8.12% 8.47% 10.76% 11.53% 14.52%
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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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 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. 

4.2. Analisis Profil Risiko 

4.2.1.Risiko Kredit 

 

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 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. 

4.2.2.Risiko Suku Bunga 

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. 

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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4.2.3.Risiko Solvabilitas 

 

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 BRI dan Bank Mandiri memiliki CAR cenderung dibawah 

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

lebih besar. 

4.2.4.Risiko Likuiditas 

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 
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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. 

 

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. 

 

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 

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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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. 

Bank BRI dan Bank Mandiri memiliki risiko kredit yang lebih kecil dibandingkan Bank 

BNI dan Bank BTN. Namun sebaliknya, Bank BRI dan Bank Mandiri memiliki risiko 

solvabilitas yang lebih besar dibandingkan Bank BNI dan Bank BTN. Untuk risiko suku 

bunga, Bank BRI dan Bank BNI memiliki Risiko yang lebih Besar dibandingkan Bank 

Mandiri dan Bank BTN. Sedangkan untuk risiko likuiditas, Bank BTN memiliki risiko 

tertinggi dibandingkan ketiga bank lainnya. 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Camilleri, Silvio John. 2005. An Analysis of The Profitability, Risk, and Growth 

Indicators of Banks Operating in Malta. Bank of Valletta Review, No.31, Spring 

2005, page 32-41. 

Gitman, L.J., 2006, Principle of Managerial Finance. 11th Edition. Pearson Addison-

Wesley, Boston. 

Jumingan. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Kedua. Jakarta : Bumi Aksara. 

Koch, Timothy W. 1995. Bank Management. 3rd edition. New York: Dryden. 

Muljono, Teguh Pudjo. 1995. Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan. Jakarta: 

Penerbit Djambatan. 

Naïmy, Viviane Y. 2005. Overall Lebanese Banks’ Performance: A Risk-Return 

Framework. International Business & Economics Research Journal.Volume 4, 

Number 1, page 1-10. 

Purbasari, Fitra. 2010. Analisis Kinerja Keuangan dan Profil Risiko Bank OCBC NISP 

pada Tahun 2004-2008. Skripsi tidak dipublikasikan. STIE Indonesia Banking 

School. 

Rose, Peter S. Hudgins, Syilvia. 2005. Bank Management and Financial Services. 

International Edition. New York: Mc Graw Hill 

Rose, Peter S. Kolari, James W. 1995. Financial Institution: Understanding and 

Managing Financial Services 5th Edition. Boston: Richard D. Irwin, Inc. 

Rose, Peter S. 2002. Commercial Bank Management. 5th Edition. New York: McGraw-

Hill 

Saunders, A., Cornett M.M. 2006. Financial Institution Management. McGraw-Hill 

International. 

Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan 

Perbankan. Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia. 

Welas. 2005. Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Sistem DuPont (Studi 

Empirik pada Perusahaan Rokok yang Sudah Go public Periode Tahun 2000 

– 2004). Skripsi Dipublikasikan. Universitas Budi Luhur Jakarta. 

www.bi.go.id 

www.idx.co.id 

http://www.bi.go.id/

