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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat (intermediasi) yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Dalam keuangan modern, bank memiliki peran penting dalam proses intermediasi 

keuangan (Fungáčová dan Poghosyan 2014) dan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara (Abbas et al. 2014), serta berfungsi memobilisasi tabungan dan 

mengalokasikan kepada kegiatan yang paling produktif akan meningkatkan 

produktivitas dan pendapatan nasional (Mahran 2012).  

Dalam perekonomian Indonesia, bank memiliki peran dominan 

dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya (Buchory 2014). Industri 

perbankan mendominasi sistem keuangan Indonesia. Pangsa perbankan pada 

semester II 2014 sebesar 78% dari total aset lembaga keuangan sebesar Rp 7.004 

triliun (Bank Indonesia 2015). Dengan pangsa yang dominan, kegagalan di 

industri perbankan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan dan 

mengganggu perekonomian karena fungsi utama perbankan sebagai lembaga 

intermediasi tidak berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

ekonomi. Peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. 

Bank dapat dikatakan sebagai darah perekonomian suatu negara. Kemajuan bank 

di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan 

(Kasmir 2014).  

Perbankan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas 

sistem keuangan dalam menjalankan fungsi intermediasi. Dalam rangka 

mendukung hal dimaksud diperlukan akses layanan jasa keuangan dengan 

melibatkan masyarakat dalam sistem perekonomian. Salah satu upaya 

mempermudah akses masyarakat terhadap industri perbankan antara lain 

memperluas jaringan kantor dalam rangka menyediakan jasa dan produk 

keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang disebut dengan 

keuangan inklusif (financial inclusion), yaitu seluruh upaya yang bertujuan 

meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, 

terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. 

Keuangan inklusif merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas 

sistem keuangan. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu 

sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi 

intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. 

Keuangan inklusif menjadi tren setelah krisis 2008 terutama didasari dampak 

krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid  (pendapatan rendah dan 
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tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak 

mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya 

unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju (Bank Indonesia 2014).  

Dalam rangka mempermudah akses masyarakat, jaringan kantor bank terus 

bertambah. Pada tahun 2014 jumlah bank konvensional sebanyak 119 bank yang 

didukung 19.948 kantor. Kontribusi terbesar jaringan kantor bank dari kelompok 

bank Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN-D) sejalan dengan jumlah 

banknya yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok bank lain. Sedangkan 

kelompok Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) yang terdiri dari 10 bank hanya 

memiliki 197 kantor karena adanya keterbatasan perijinan pembukaan jaringan 

kantor sebagaimana kesepakatan Bank Indonesia sebagai regulator dengan World 

Trade Organization bahwa operasional KCBA meliputi kota besar tertentu yaitu 

Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Makasar, Denpasar, Batam, 

Padang, Manado dan Ambon.    

 

Tabel 1  Perkembangan jumlah bank umum dan kantor bank umum 

Kelompok Bank 2010 2011 2012 2013 2014 

Bank Persero  

   Jumlah bank 

   Jumlah kantor 

 

4 

4.189 

 

4 

4.362 

 

4 

5.363 

 

4 

6.415 

 

4 

7.198 

BUSN Devisa  

   Jumlah bank 

   Jumlah kantor 

 

36 

6.608 

 

36 

7.209 

 

36 

7.647 

 

36 

8.052 

 

38 

8.313 

BUSN Non Devisa  

   Jumlah Bank 

   Jumlah kantor 

 

31 

1.131 

 

30 

1.288 

 

30 

1.447 

 

30 

1.578 

 

29 

1.656 

Bank Pembangunan Daerah  

   Jumlah bank 

   Jumlah kantor 

 

26 

1.413 

 

26 

1.472 

 

26 

1.712 

 

26 

2.044 

 

26 

2.301 

Bank Campuran  

   Jumlah bank 

   Jumlah kantor 

 

15 

263 

 

14 

260 

 

14 

263 

 

14 

272 

 

12 

283 

Kantor Cabang Bank Asing  

   Jumlah bank 

   Jumlah kantor 

 

10 

233 

 

10 

206 

 

10 

193 

 

10 

197 

 

10 

197 

Total 

   Jumlah bank 

   Jumlah kantor  

 

122 

13.837 

 

120 

14.797 

 

120 

16.625 

 

120 

18.558 

 

119 

19.948 
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2014. 

 

Bank berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi melalui jasa 

keuangan yang disediakan. Fungsi intermediasi perbankan merupakan katalisator 

bagi pertumbuhan ekonomi. Kinerja yang efisien dan efektif industri perbankan 

dari waktu ke waktu merupakan indeks stabilitas keuangan suatu negara. 

Pemberian kredit kepada masyarakat untuk kegiatan produktif akan mempercepat 

laju pertumbuhan ekonomi suatu negara yang berlanjutan dalam jangka panjang 

(Funso et al. 2012). Efektifivitas fungsi perbankan sebagai intermediasi dapat 

dianalisa berdasarkan kemampuan bank menghimpun dana pihak ketiga dari 
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masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang selanjutnya disalurkan 

kembali dalam bentuk kredit. Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan alat ukur 

menilai fungsi intermediasi perbankan.  

 

Tabel 2  Perkembangan dana pihak ketiga (DPK), kredit dan LDR bank umum 

Keterangan Rupiah Miliar 

2010 2011 2012 2013 2014 

DPK 2.274.489 2.688.364 3.107.385 3.520.616 3.943.697 

Kredit 1.710.677 2.117.608 2.597.026 3.158.099 3.526.364 

LDR (%) 75,21 78,77 83,58 89,70 89,42 
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2014. 

 

Selama periode penelitian, fungsi intermediasi perbankan bertumbuh secara 

berkesinambungan. Pada tahun 2010, LDR sebesar 75,21% meningkat menjadi 

sebesar 89,42% pada tahun 2014. Peningkatan fungsi intermediasi menjadikan 

komposisi aset bank didominasi kredit dengan pendapatan terbesar berupa 

pendapatan bunga kredit (core income) dan risiko kredit merupakan salah satu 

eksposur risiko utama. Rata-rata penempatan dana dalam bentuk kredit bank 

umum terhadap aset berkisar 61,85%, tertinggi sebesar 66,15% (2013) dan 

terendah sebesar 56,85% (2010). Dengan komposisi aset tersebut menjadikan 

pendapatan operasional bank umum terutama dikontribusikan oleh pendapatan 

bunga kredit, yakni rata-rata sebesar 54,84%. 

 

Tabel 3 Komposisi kredit terhadap aset dan kontribusi pendapatan bunga kredit        

terhadap pendapatan operasional bank umum 

Keterangan Rupiah Miliar 

2010 2011 2012 2013 2014 

Total Aset 3.008.853 3.652.832 4.115.003 4.773.892 5.410.098 

Kredit 1.710.677 2.117.608 2.597.026 3.158.099 3.526.364 

Porsi (%) 56,85 57,97 63,11 66,15 65,18 

Pendapatan 

operasional 

350.873 490.215 516.837 597.843 716.452 

Pendapatan 

bunga kredit 

203.844 245.548 279.847 331.606 403.926 

Porsi (%) 58,10 50,09 54,15 55,47 56,38 
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2014 

 

Martono (2013) berpendapat bahwa proses intermediasi perbankan 

memberikan dua manfaat utama. Pertama, memberikan kesempatan kepada pihak 

surplus unit untuk menanamkan dananya dan memperoleh keuntungan sehingga 

membantu memobilisasi dana supaya tidak menganggur. Kedua, proses tersebut 

akan memindahkan risiko dari penabung yaitu surplus unit kepada lembaga 

keuangan atau kepada pemakai dana (defisit unit). Dengan demikian, bank 

terekspos risiko usaha (business risk) yang merupakan tingkat ketidakpastian 

mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau yang diharapkan akan diterima.  

Risiko yang dihadapi bank sejalan dengan fungsi intermediasi salah satunya 

adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah salah satu risiko yang signifikan di bank 
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sejalan dengan sifat aktivitasnya (Li dan Zou 2014). Boahene et al. (2012) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa risiko kredit merupakan salah satu penyebab 

utama gagalnya perbankan, namun pemberian kredit tetap merupakan bisnis 

utama bank di dunia, sehingga kualitas kredit dianggap sebagai indikator utama 

kesehatan keuangan dan kesehatan bank. Risiko kredit dan risiko suku bunga 

merupakan dua sumber risiko terpenting bagi bank umum (Drehmann et al. 2008). 

Risiko kredit merupakan salah satu risiko dari delapan risiko yang dihadapi 

bank selain risiko stratejik, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko 

hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Sejalan dengan penyaluran kredit 

merupakan bisnis utama industri perbankan di Indonesia menyebabkan risiko 

kredit merupakan salah satu risiko utama yang secara signifikan mempengaruhi 

penilaian komposit profil risiko. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan 

identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit yang 

memadai serta mencadangkan modal yang cukup bagi risiko tersebut. Raharjo et 

al. (2014) dalam penelitiannya berpendapat bahwa bank wajib memiliki modal 

yang cukup, baik untuk mendukung ekspansi bisnisnya maupun penyangga 

(buffer) kerugian tak terduga (unexpected losses) yang mungkin dihadapi bank 

dan menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko.  

Modal sangat penting bagi industri perbankan, untuk membiayai investasi 

dan menurunkan kemungkinan kebangkrutan (Moussa 2015). Selain itu, kekuatan 

modal dibutuhkan dalam persaingan global (Fitrianto dan Mawardi 2006). 

Seberapa besar modal yang harus disediakan oleh bank tergantung besarnya risiko 

yang dihadapi bank. Bank dengan profil risiko yang tinggi membutuhkan 

dukungan modal yang lebih besar untuk mengantisipasi risiko tersebut 

dibandingkan dengan bank dengan profil risiko yang rendah. Oleh karena itu bank 

wajib menyediakan modal yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko 

tersebut. Pengukuran kecukupan permodalan di industri perbankan dilakukan 

melalui penilaian terhadap kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimun (KPMMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang telah ditetapkan 

otoritas dengan mengacu pada standar Bank for International Settlement (BIS). 

Penilaian tersebut merupakan salah satu faktor dalam penilaian tingkat kesehatan 

bank berdasarkan risiko (Risk Based Bank Rating) selain profil risiko, Good 

Corporate Governance (GCG), dan rentabilitas sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/ 1 /PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum. 

 

Tabel 4 CAR industri perbankan di Indonesia 

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 

CAR 17,18% 16,05% 17,43% 18,13% 19,57% 

 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2014 

 

Selama periode penelitian rata-rata tingkat kecukupan modal (CAR) industri 

perbankan di atas regulatory capital (8%) sebagaimana Tabel 4. Namun 

demikian, dengan semakin kompleks produk dan aktivitas bank maka risiko yang 

dihadapi akan semakin meningkat. Peningkatan risiko tersebut perlu diimbangi 

dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai dan modal yang 

cukup untuk menyerap risiko agar tidak mengganggu kinerja keuangan dan 

kelangsungan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut dan penelitian 
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sebelumnya hanya dilakukan pada kelompok bank tertentu seperti bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (Fitrianto dan Mawardi 2006), Bank Persero 

(Raharjo et al. 2014), 81 bank dari 133 bank (Krisna 2008),  dan 19 bank 

komersial (Nuviyanti dan Anggono 2014) yang menunjukkan hasil penelitian 

yang berbeda, maka penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kecukupan modal perlu dilakukan dengan mengembangkan cakupan 

penelitian, yaitu membedakan pengaruh risiko kredit dan rentabilitas terhadap 

kecukupan modal berdasarkan kelompok bank, yaitu kelompok Bank Persero, 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSND), Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa (BUSN-ND), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran 

dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA).  

 

Perumusan Masalah 

 

Modal diperlukan untuk mendukung pertumbuhan volume usaha maupun 

mengantisipasi potensi kerugian akibat risiko. Sejalan dengan fungsi bank sebagai 

lembaga intermediasi, menjadikan komposisi penanaman dana didominasi 

penyaluran kredit sehingga pendapatan terbesar berasal dari pendapatan bunga 

kredit, dan sebagai dampaknya bank terekspos risiko kredit. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan pokok bahasan sebagai 

berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh risiko kredit dan rentabilitas terhadap tingkat 

kecukupan modal industri perbankan di Indonesia? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh risiko kredit dan rentabilitas terhadap 

tingkat kecukupan modal pada setiap kelompok bank?  

 

Tujuan Penelitian 

 

Risiko kredit adalah risiko kegagalan atau penurunan kemampuan debitur 

memenuhi kewajiban kepada bank yang dapat berdampak pada peningkatan 

pencadangan dan penurunan modal bank. Sejalan dengan hal tersebut tujuan 

penelitian adalah untuk menganalisa hubungan antara risiko kredit dan rentabilitas 

terhadap kecukupan modal industri perbankan di Indonesia yang meliputi:   

1. Pengaruh risiko kredit yang diproksi dengan rasio Kredit terhadap Total Aset 

(KTA), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai terhadap Kredit (CKPN) dan rentabilitas 

yang diproksi dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional/BOPO (efisiensi) dan Return On Assets/ROA (profitabilitas) 

terhadap tingkat kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) industri 

perbankan di Indonesia.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecukupan modal (CAR) industri 

perbankan di Indonesia yang dibedakan pada setiap kelompok bank. 
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Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

antara lain: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya tentang hubungan risiko kredit dan rentabilitas terhadap tingkat 

kecukupan modal pada industri perbankan.  

2. Bagi industri perbankan di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan ekspansi kredit antara lain 

pentingnya peningkatan kualitas proses pemberian kredit dan implementasi 

manajemen risiko kredit yang lebih efektif.  

3. Bagi otoritas pengaturan dan pengawasan bank, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi masukan bagi perumusan pengaturan manajemen risiko kredit, 

dan mekanisme pengawasan terhadap bank-bank yang kreditnya tumbuh 

secara agresif.  

4. Bagi jajaran manajemen bank, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan dalam menetapkan strategi korporasi dan pencapaian target 

pertumbuhan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian menggunakan data bank umum konvensional yang beroperasi di 

Indonesia selama periode tahun 2010 – 2014. Penetapan sampel tersebut didasar 

pada pertimbangan bahwa bank umum memberikan pangsa 98,42% terhadap total 

aset industri perbankan di Indonesia sebesar Rp 5.705 triliun pada posisi 31 

Desember 2014.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bank 

 

Bank tidak hanya sebagai a channel monetery control namun juga berfungsi 

sebagai lembaga yang berperan dalam restrukturisasi perekonomian dan dalam 

jangka panjang memastikan stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan 

(Ayaydin dan Karakaya 2014). Bank dianggap sebagai pendorong perekonomian 

suatu negara (Bokhari et al. 2012). Taswan (2010) berpendapat bahwa bank 

adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana 

berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan lainnya dari pihak yang kelebihan 

dana (surplus spending unit) kemudian menempatkannya kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana (defisit spending unit) melalui penjualan jasa 

keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. 

 Menurut Kasmir (2014) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Jenis bank 

dilihat dari segi kepemilikan adalah: bank pemerintah, bank milik swasta nasional, 

bank milik koperasi, bank milik asing dan bank milik Campuran. Bank Devisa, 

merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang 
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