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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perbankan Indonesia telah memainkan berbagai peranan penting dalam 

menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Salah satu fungsi dari perbankan 

adalah intermediasi keuangan, dimana perbankan menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang memerlukan. 

Selain penyaluran kredit ke masyarakat dan pelaku usaha, sektor perbankan juga 

menjadi pilihan utama bagi individu, perusahaan kecil maupun besar dalam 

melakukan berbagai transaksi bisnis dan pembayaran-pembayaran tagihan.  

Pada tahun 2010, industri perbankan yang terdiri dari bank umum dan 

bank perkreditan rakyat (BPR) masih tetap mendominasi dengan pangsa sekitar 

80% dari total aset di sektor keuangan. Sementara pangsa industri keuangan 

lainnya seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, sekuritas dan 

pegadaian relatif masih rendah. Sejalan dengan itu, total aset bank umum per 

Desember 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp 474,474 triliun dari tahun 

2009 (Rp 2.534,106 triliun) menjadi Rp 3.008,853 triliun (Bank Indonesia, 2010). 

Sumber pendanaan (funding) perbankan di Indonesia selama beberapa 

tahun terakhir masih mengandalkan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dominasi DPK 

pada tahun 2010 sebagai sumber dana bank, mencapai 85,11%, sedangkan sumber 

lainnya, seperti Surat Berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima, 

masing-masing hanya sebesar 0,61% dan 0,96 %. (Bank Indonesia, 2010). 

Kebergantungan perbankan nasional pada DPK tentunya sangat 
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mengkhawatirkan, karena apabila terjadi penarikan dana secara besar-besaran, 

maka tidak tertutup kemungkinan dapat menghasilkan bank run atau bank panic.  

Sebagai salah satu fungsi utama bank yakni penyaluran dana bagi yang 

membutuhkan, selama tahun 2010 industri perbankan Indonesia telah 

menyalurkan kredit yang mencapai Rp 2.765,912 triliun meningkat sebesar 19,3% 

dari tahun 2009 (Rp 2.318,169 triliun). Hal ini memberikan arti bahwa sebagian 

besar aset (sebesar 91,9%) yang dimiliki oleh industri perbankan disalurkan pada 

debitor. Apabila dana yang disalurkan oleh bank-bank tersebut tidak dapat 

dikembalikan oleh para debiturnya, maka bank-bank tersebut tentunya tidak akan 

mampu dalam menyelesaikan kewajibannya pada kreditornya. Akibatnya, bank-

bank tersebut dapat mengalami default dan pada akhirnya akan meningkatkan 

risiko sistemik pada keseluruhan sistem perbankan. 

  Meskipun demikian, untuk mencegah berbagai kemungkinan 

kebangkrutan, dalam praktiknya pengelolaan bank-bank secara umum selalu 

memperhatikan aspek risiko yang mengacu terhadap peraturan yang dikeluarkan 

oleh bank sentral (BI) dan prosedur operasi standar (SOP) perbankan. Secara 

umum perbankan di Indonesia mengenal risiko-risiko seperti risiko pasar, kredit, 

operasional dan risiko likuiditas (Bessis, 2001). Akan tetapi, perbankan nasional 

juga mengenal risiko lainnya yang tidak kalah penting lainnya selain empat risiko 

tersebut. Risiko tersebut adalah risiko strategi, risiko legal, risiko kepatuhan dan 

risiko reputasi (Lesmana, 2007) 

Risiko-risiko inilah yang dapat menjadi sumber dari risiko sistemik pada 

perbankan. Dalam arti yang luas, risiko sistemik merupakan risiko yang berimbas 

ke segala aspek (politik, sosial, ekonomi dan sebagainya). Dampak dari risiko 
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sistemik dapat berpengaruh dalam segala bentuk penanganan risiko, baik berupa 

risiko yang dapat didiversifikasi maupun tidak terdiversifikasi.  

Laporan Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia (BI) pada tahun 2010 

menyatakan bahwa untuk ke depannya institusi perbankan akan menghadapi 

peningkatan risiko kredit terutama bagi perusahaan yang berorientasi ekspor dan  

terpengaruh dengan adanya Asean China Free Trade Agreement (ACFTA). 

Potensi peningkatan risiko ini tercermin dari Probability of Default (PD) 

perusahaan-perusahaan non keuangan yang telah go public yang cenderung 

mengalami peningkatan. 

Menurut Pandin (2010), selain belum tuntasnya krisis global dan 

penerapan ACFTA, perbankan Indonesia juga dihadapkan pada risiko 

meningkatnya kredit bermasalah akibat rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik 

(TDL) sebesar 15% yang akan diberlakukan pada Juli 2010, dan kenaikan harga 

gas. Kondisi ini di satu sisi akan meningkatkan inflasi, meningkatkan BI rate, 

menyebabkan suku bunga kredit perbankan naik dan pada akhirnya meningkatkan 

risiko gagal bayar debitur. 

Selain risiko kredit yang harus dihadapi oleh perbankan Indonesia, 

perbankan Indonesia juga harus menghadapi risiko operasional. Bank Indonesia 

(2009), menyatakan bahwa dari 93 bank yang disurvei sebagian besar praktek 

implementasi dari manajemen risiko operasional perbankan berada pada kategori 

di bawah “memadai” (BI, 2009). Dengan kata lain, survey ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar bank dalam industri perbankan cenderung masih belum 

memiliki sistem yang baik dalam melakukan manajemen risiko operasionalnya. 
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 Selanjutnya, menurut laporan Bank Dunia, peningkatan arus modal ke 

Asia Timur termasuk di Indonesia dapat memperbesar kekhawatiran 

kegelembungan pada aset dan memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dan 

tidak mengulangi kesalahan dari krisis keuangan Asia yang lebih dari satu dekade 

lalu. Mata uang Asia yang terapresiasi akibat dari modal yang digerakkan negara 

maju ke negara berkembang dapat memperbesar inflasi yang menyebabkan 

penggelembungan aset dan dapat membahayakan bagi sektor perbankan (World 

Bank, 2010). 

Pada tahun 2008, peningkatan risiko sistemik kembali muncul ke 

permukaan ketika Amerika mengalami krisis keuangan akibat dari subprime 

mortgage. Krisis ini menyebabkan seluruh sistem keuangan termasuk beberapa 

pasar dan intitusinya di negara lainnya secara simultan menderita kerugian. Di 

Indonesia sendiri imbas dari krisis lembaga keuangan AS pertama-tama sangat 

terasa di pasar modal sebagaimana ditunjukkan oleh kemerosotan tajam IHSG. 

Kemerosotan IHSG ini diikuti pelemahan nilai rupiah yang sudah menembus 

angka Rp 10.650 seiring penguatan dollar AS karena investor mencari 

perlindungan, terutama di T bills (surat berharga) pemerintah AS. Pasar obligasi, 

baik pemerintah maupun korporasi juga mengalami tekanan yang menimbulkan 

kerugian besar pada perbankan dan institusi pemegang obligasi lainnya karena 

penghitungan yang disesuaikan nilai pasar saat itu (mark-to-market).  

 Salah satu dampak krisis keuangan 2008 di industri perbankan nasional 

adalah Bank Century (sekarang Bank Mutiara). Keputusan pengambilalihan Bank 

Century oleh pemerintah dengan alasan kemungkinan terjadinya dampak sistemik 

dinilai oleh sebagian kalangan tidak wajar. Hal ini mengakibatkan kasus ini yang 
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pada awalnya merupakan kasus di wilayah perbankan mulai bergeser ke arah 

politik dan memicu konflik kepentingan diantara kalangan tertentu.  

Pada Juni 2010, BI mengeluarkan pernyataan di media massa yang 

mengindentifikasi bahwa terdapat delapan bank yang berpotensi menyulut 

terjadinya contagion risk (risiko penularan) di pasar uang antar bank (PUAB). 

Imbasnya, bank-bank tersebut bisa menurunkan rasio kecukupan modal 10 bank 

lainnya menjadi di bawah 8 persen. Fakta yang diperoleh, terungkap dalam hasil 

uji tekanan (stress test) BI terhadap kondisi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 

Indonesia dengan menggunakan metode single failure. Menurut Laporan Kajian 

Stabilitas Keuangan BI 2010 (Bank Indonesia, 2010), interbank stress test 

ditujukan untuk menilai dampak contagion risk (risiko penularan) dalam transaksi 

antar bank dimana risiko ini bersifat sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa 

dampak kegagalan suatu bank akan dapat merembet ke bank-bank lain sehingga 

akhirnya membuat sistem keuangan itu sendiri tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

 Belajar dari pengalaman pada tahun 1999 dan 2008 yang berkaitan dengan 

dampak yang dapat diakibatkan oleh risiko sistemik, maka penelitian tentang 

risiko sistemik di industri perbankan Indonesia menjadi suatu hal yang penting 

untuk dikaji, mengingat dampak dan besarnya biaya yang harus ditanggung 

apabila hal ini terjadi dimasa mendatang. Selain itu, risiko sistemik juga dapat 

berdampak buruk bagi perekonomian karena dapat menimbulkan respon negatif 

pada pasar keuangan maupun sektor lainnya. Sebuah krisis sistemik penuh dalam 

industri perbankan akan memiliki konsekuensi negatif yang kuat bagi 

perekonomian riil dan kesejahteraan ekonomi secara umum.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Gambaran dalam uraian terdahulu menunjukkan bahwa sektor perbankan 

di Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. 

Dengan demikian, stabilitas sistem keuangan (khususnya pada industri 

Perbankan) perlu dijaga dan diantisipasi dengan hati-hati. Sedikit perubahan yang 

mengganggu stabilitas ini dapat berakibat langsung pada perbankan nasional. 

Salah satu fakta penting yang menuntut percematan adalah bahwa perbankan dan 

lembaga keuangan di Indonesia cenderung memiliki risiko sistemik yang besar, 

mengingat proporsi perbankan yang lebih besar dalam sistem keuangan pasar. 

Proporsi DPK dan proporsi penyaluran dana kredit terhadap aset yang 

sangat besar oleh perbankan nasional merupakan suatu hal yang patut 

dikhawatirkan,  mengingat bahwa hal ini dapat menjadi sumber kebangkrutan 

suatu bank. Selain faktor kondisi internal perbankan, kebangkrutan suatu bank 

dapat terjadi karena terjadinya bank run (bank panic) dan gagal bayar dari para 

debiturnya. Keterkaitan antar bank yang disertai dengan penurunan pada tingkat 

kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap industri bank dapat menjadi 

sumber suatu kebangkrutan bank  lainnya (bersifat sistemik). Hal inilah yang 

menjadikan bank dan lembaga keuangan lebih rentan (financial fragility) 

dibandingkan dengan sektor lainnya dalam perekonomian. 

Adrian dan Brunnermeier (2009) menyatakan bahwa untuk melakukan 

pengukuran risiko sistemik seharusnya dilakukan dengan mengidentifikasi risiko 

yang terdapat pada suatu sistem melalui “sistemik individu” institusi, dimana 

institusi ini saling terkoneksi dan berukuran besar sehingga dapat menyebabkan 

dampak spillover negatif  terhadap institusi lainnya. Risiko sistemik individu 
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dapat diartikan sebagai risiko yang dihasilkan oleh suatu individu bank yang 

merupakan bagian dari suatu sistem terhadap risiko agregat yang terdapat pada 

suatu sistem perbankan.  

Pengukuran risiko sistemik individu ini dilakukan dengan menggunakan 

Conditional Value at Risk (CoVaR) yang berbasis pada Value at Risk (VaR) pada 

individu bank dan keseluruhan sistem perbankan yang ada. Perbedaan dari CoVaR 

suatu individu bank terhadap unconditional VaR dari keseluruhan sistem 

perbankan (∆CoVaR) mampu memberikan gambaran kontribusi marginal 

individu bank terhadap risiko sistemik perbankan secara keseluruhan (Adrian dan 

Brunnermeier, 2009). Dengan demikian yang menjadi pertanyaannya adalah 

bagaimanakah tingkat risiko sistemik individu dari bank-bank yang ada di 

Indonesia? 

Sementara itu, hubungan keuangan (financial linkage) antara bank satu 

dengan bank yang saling terkoneksi dapat meningkatkan risiko sistemik diantara 

individu bank dengan bank lainnya. Metode Adrian dan Brunnermeier (2009) 

dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana financial linkage dari masing-

masing bank terhadap bank lainnya. Hubungan yang dimaksud bukanlah 

merupakan hubungan kausalitas, tetapi lebih pada hubungan dari risiko yang 

disyaratkan pada risiko institusi bank tertentu. Financial linkages ini berupa 

hubungan VaR yang dimiliki dari suatu Bank A dikondisikan berdasarkan VaR 

Bank B (CoVaR A|B), yang dapat berarti bahwa tingkat VaR dari bank A 

dikondisikan ketika bank B sedang mengalami distress. Konsep ini juga dapat 

dilihat sebagai bentuk dari eksternalitas yang tidak dapat diperoleh ketika hanya 

mengukur VaR dari individu bank sendiri. Hasil dari analisis ini juga dapat 
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menunjukkan bank manakah yang memberikan shock yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan bank lainnya.  

Selanjutnya, tingkat risiko sistemik individu suatu bank semestinya 

dipengaruhi oleh kondisi kesehatan individu perbankan tersebut, dimana apabila 

kondisi kesehatan tergolong sehat, maka semestinya nilai dan tingkat risiko 

sistemik individunya terhadap keseluruhan sistem perbankan akan menjadi 

rendah, demikian pula sebaliknya. Penilaian kesehatan perbankan umumnya 

meliputi lima komponen, yakni permodalan (capital), kualitas aset (assets 

quality), manajemen (management), rentabilitas (earnings) dan likuiditas 

(liquidity) yang sering disingkat dengan CAMEL. Bank Indonesia (BI) sejak 

tahun 1997 telah menggunakan sistem ini untuk pemeringkatan kesehatan tiap 

bank. Dengan demikian yang menjadi pertanyaannya adalah rasio keuangan 

manakah yang berpengaruh terhadap risiko sistemik individu bank? 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka rumusan beberapa 

masalah yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah tingkat risiko sistemik individu bank pada sektor perbankan 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah financial linkages dalam sektor perbankan Indonesia? 

3. Bagaimanakah perkembangan kinerja keuangan sektor perbankan Indonesia? 

4. Bagaimanakah pengaruh rasio keuangan CAMEL terhadap risiko sistemik 

individu bank? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis tingkat risiko sistemik individu bank pada sektor perbankan. 

2. Menganalisis financial linkage dalam sektor perbankan Indonesia. 

3. Menganalisis kinerja pada sektor perbankan Indonesia. 

4. Menganalisis pengaruh rasio keuangan CAMEL terhadap risiko sistemik 

individu bank. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini antara 

lain adalah:  

1. Bagi Penulis, memahami secara mendalam risiko sistemik pada sektor 

perbankan di Indonesia.  

2. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan sebagai referensi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi dan manajemen risiko portofolio yang telah dimiliki. 

3 Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan 

dalam pembuatan kebijakan mengenai risiko sistemik serta pengendaliannya. 

4. Pelaku pasar keuangan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi yang berguna dalam implikasi manajerial terkait dengan manajemen 

risiko.  

5. Sivitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan, wawasan dan sumber untuk pengembangan penelitian lanjutan 
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terkait dengan masalah risiko sistemik perbankan dan lembaga keuangan di 

Indonesia.  

 
1.5  Ruang Lingkup Penelitian  

 Mengingat jumlah bank yang terdapat di Indonesia yang terdiri dari 122 

bank umum dan 1861 BPR per tahun 2010, maka penelitian ini hanya dibatasi 

pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hal ini dilakukan 

atas dasar pertimbangan bahwa bank-bank yang terdaftar di BEJ memiliki jumlah 

total aset yang lebih besar jika dibandingkan dengan total keseluruhan aset 

perbankan serta ketersediaan data yang dibutuhkan. 

 Khusus untuk menguji pengaruh dari rasio keuangan CAMEL terhadap 

risiko sistemik perbankan, penelitian ini menggunakan rasio keuangan CAMEL 

yang dibatasi pada enam rasio keuangan yakni Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Non Performing Loan (NPL), ATMR/TA (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko/ 

Total Aset), Net Interest Margin (NIM), Return on Asset (ROA) dan Loan to 

Deposit Ratio (LDR). Rasio keuangan ini masing-masing mewakili aspek-aspek 

dalam CAMEL. 
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