
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam perekonomian, peranan bank sangat penting sebagai lembaga 

keuangan yang memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat ataupun pengusaha untuk membiayai 

sektor riil melalui pemberian kredit (Bahsan 2003). Menurut Siamat (2004) 

lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang bertugas memberikan layanan 

yang menyangkut keuangan di dalamnya pemberian jasa bantuan modal atau 

pembiayaan. Lembaga keuangan dapat  dibedakan menjadi lembaga keuangan 

depositori (bank), perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas dan bank investasi, 

reksa dana, serta perusahaan pembiayaan. Sistem lembaga keuangan di Indonesia 

terbagi menjadi dua kategori yaitu perbankan dan non bank. Perbankan ini di awasi 

oleh Bank Indonesia yang terbagi menjadi bank umum dan bank perkrediran rakyat.  

Bank berfungsi sebagai agent of development, agent of trust, dan agent of 

service. Bank harus memiliki kapasitas memadai terutama permodalan agar mampu 

menyerap risiko. Dalam perkembangannya, persyaratan komponen dan instrumen 

modal serta perhitungan kecukupan modal bank perlu disesuaikan dengan standar 

internasional, yakni Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and 

Banking System yang lebih dikenal dengan Basel III. Permodalan yang kuat, akan 

membuat bank lebih sehat dan kompetitif dalam menghadapi persaingan dengan 

bank-bank besar di kawasan Asean maupun global. Oleh karena itu, Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) menerbitkan sejumlah peraturan agar industri perbankan nasional 

semakin kuat dan dapat dipercaya masyarakat. Aturan tersebut adalah Peraturan 

OJK (POJK) Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor 

Berdasarkan Modal Inti. Selain itu, Surat Edaran Nomor 27/SEOJK.03/2016 

tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, dan Surat Edaran 

Nomor 14/SEOJK.03/2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum 

Berdasarkan Modal Inti.  

OJK mengelompokkan bank berdasarkan kegiatan usaha atau bank umum 

kegiatan usaha (BUKU) dengan modal inti yang dimiliki. BUKU 1 memiliki modal 

inti kurang dari Rp 1 triliun, BUKU 2 adalah bank bermodal inti Rp 1 triliun sampai 

kurang dari Rp 5 triliun, BUKU 3 adalah bank bermodal inti Rp 5 triliun sampai 

kurang dari Rp 30 triliun, dan BUKU 4 adalah bank dengan modal inti Rp 30 triliun 

ke atas. Semakin tinggi modal inti bank terutama yang masuk BUKU 4, maka bank 

semakin kuat dan memiliki cakupan kegiatan usaha yang semakin luas. Semakin 

besar modal suatu bank, semakin dapat melakukan beragam kegiatan usaha dan 

memperoleh keleluasan ekspansi bisnis di luar Asia, semakin banyak peluang bisnis 

yang digarap sehingga kapasitas dalam menyerap risiko lebih besar. Dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 

tentang kegiatan usaha, BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam 

Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 25% pada lembaga 

keuangan di dalam dan di luar negeri terbatas di kawasan Asia. BUKU 4 dapat 

melakukan seluruh kegiatan usaha dalam rupiah dan valuta asing dan melakukan 
penyertaan sebesar 35% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri dengan 

cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (international world wide). 
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Perbankan yang diteliti adalah bank BUKU 3 dan BUKU 4 karena dalam 

industri perbankan nasional, kategori bank BUKU 3 dan 4 dapat berperan lebih aktif 

bagi kemajuan perekonomian nasional. Menurut Setiawan dan Hermanto (2017), 

kelompok BUKU 3 dan BUKU 4 memiliki pangsa pasar atau market share yang 

besar. Total dana pihak ketiga yang dimiliki oleh kelompok ini lebih banyak dari 

3.200 triliun atau sekitar 80% dari total dana pihak ketiga di semua komersial bank 

di Indonesia. Jadi, jika BUKU 3 dan BUKU 4 mengalami masalah, maka bank akan 

memberi dampak besar bagi seluruh bank di Indonesia. Selain itu, bank-bank 

tersebut sebagai indikator tingkat kesehatan dan kinerja bank komersial yang lain. 
Kredit perbankan berperan penting dalam pembiayaan perekonomian 

nasional dan merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut Mendoza dan 
Terrones (2004), pertumbuhan ekonomi mendorong pertumbuhan kredit dengan 
elastisitas lebih dari satu dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang 
melambat, salah satunya dapat mempengaruhi kinerja korporasi. Indikator kinerja 
korporasi yang tercermin dari produktivitas, profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, 
cenderung mengalami penurunan. Melambatnya kinerja korporasi berpengaruh 
terhadap kinerja perbankan, dengan terjadinya penurunan pertumbuhan kredit. 

Gambar 1. Pertumbuhan kredit perbankan (BI 2016) 

 Beberapa guncangan eksternal lain yang berasal dari luar negeri seperti krisis 
keuangan global yang diikuti beberapa rangkaian resesi di dunia dapat berpengaruh 
langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja bank. Pengaruh tidak langsung 
yang terjadi salah satunya jika guncangan tersebut berpengaruh terhadap kondisi 
makro Indonesia dan kemudian kondisi makro itulah yang berpengaruh terhadap 
kinerja. Menurut Hidayati (2009), sektor perbankan di Indonesia memiliki peran 
yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 
 Pengembangan pasar modal dipengaruhi oleh kebijakan makroekonomi. di 
bawah ini adalah tabel indikator ekonomi serta nilai kapitalisasi pasar. Nilai 
kapitalisasi pasar mengalami peningkatan dengan diikuti pergerakan kenaikan 
pertumbuhan PDB, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Secara teoritis, 
perkembangan pasar modal akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. 
Peningkatan kapitalisasi pasar saham dapat mengindikasikan adanya peningkatan 
jumlah saham yang diperdagangkan maupun jumlah emiten yang ada di pasar 
modal. Peningkatan jumlah saham yang diperdagangkan bisa berasal dari 
penerbitan saham melalui IPO dan right issue yang akan meningkatkan dana segar 
bagi perusahaan-perusahaan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
ekspansi perusahaan sehingga dapat membawa kepada peningkatan investasi riil 
dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian Hidayati (2009), analisa IRF 
menunjukkan bahwa shock pada sektor perbankan maupun pasar modal 
memberikan respon yang positif pada pertumbuhan ekonomi, dimana shock pada 
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sektor perbankan memberi impact yang lebih besar pada perubahan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia dibandingkan dengan shock pada pasar modal. 

Tabel 1 Indikator ekonomi Indonesia serta nilai kapitalisasi pasar tahun 2012-2017 

No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 PDB Atas Dasar Harga 

Berlaku (Rp Triliun) 8,615.70 9,546.13 10,569.70 11,526.33 12,406.77 13,558.80 

2 
Laju Pertumbuhan YoY 

(%) 6.03 4.88 5.02 4.88 5.02 5.07 

3 Inflasi (%) 4.30 8.38 8.36 3.35 3.02 3.61 

4 Suku Bunga       

 a. BI Rate (%) 5.75 7.50 7.75 7.50 6.50  

 b. BI7DRR (%)     4.75 4.25 

5 Kurs Tengah Rupiah 

Terhadap Dollar 9,670.00 12,189.00 12,440.00 13,795.00 13,436.00 13,548.00 

8 Nilai Kapitalisasi Pasar 

(Rp Triliun) 4,126.99 4,219.02 5,228.04 4,872.70 5,753.61 7,052.39 

Sumber : BPS (2018), OJK (2018) 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel-variabel untuk 

menganalisis kondisi perbankan serta variabel-variabel makroekonomi. Aspek-

aspek tersebut kemudian dinilai dengan menggunakan rasio keuangan sehingga 

dapat menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan (Kasmir 2002). Variabel 

yang akan diteliti terdiri dari CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return on 

Assets), LDR (Loan to Deposit Ratio), NIM (Net Interest Margin) dan NPL (Non 

Performing Loan). Penelitian terdahulu dilakukan Tridiyani (2011) melakukan 

penelitian tentang penilaian kesehatan bank terhadap kinerja bank menggunakan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai ukuran Capital, Non Performing Loan 

(NPL) sebagai ukuran Asset Quality, Net Interest Margin (NIM) sebagai ukuran 

Earnings, Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

sebagai ukuran Earnings dan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai ukuran 

Liquidity terhadap Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Menurut 

Siamat (2004), informasi mengenai kesehatan dan kondisi perbankan tersebut dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-

hatian dan manajemen risiko perbankan. Penentuan variabel rasio keuangan 

tersebut berdasarkan dari surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 

14/SEOJK03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 

NIM adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang 

diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan 

operasionalnya (Margaretha 2007). ROA digunakan untuk mengukur efektifitas 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

aktiva/assets yang dimilikinya. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) 

secara keseluruhan. LDR merupakan salah satu rasio likuiditas untuk mengetahui 

kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang 

telah menanamkan dananya dengan mengandalkan kredit-kredit yang telah 

diberikan sebagai sumber likuiditas (Dendawijaya 2009). CAR adalah rasio kinerja 
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bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang 

aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. 

Non Performing Loan adalah perbandingan antara kredit bermasalah dengan total 

kredit yang diberikan kepada debitur atau pinjaman yang mengalami kesulitan 

pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar 

kemampuan kendali debitur. Bank dengan NPL yang tinggi akan memperbesar 

biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga 

berpotensi terhadap kerugian bank (Mawardi 2005). 

Variabel makroekonomi dalam penelitian ini terdiri dari PDB, suku bunga 

acuan, inflasi, dan nilai tukar atau kurs. Keberhasilan bank untuk tetap menjalankan 

bisnisnya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi 

kinerja menurut Jayadin (2012) yang menyatakan bahwa ada beberapa variabel 

makro ekonomi bisa digunakan oleh para analis yang hendak melakukan investasi 

untuk menilai kondisi makro ekonomi tersebut adalah GDP, inflasi, interest rate, 

exchange rate. Selain itu, dalam penelitian Widokartiko (2015), menggunakan 

variabel inflasi, BI Rate, harga minyak dunia, dan nilai kurs untuk menggambarkan 

keadaan makro ekonomi suatu negara. Septanti (2017) menggunakan suku bunga 

BI, nilai tukar, dan GDP sebagai variabel makroekonomi dalam penelitiannya.  

PDB dan inflasi merupakan indikator yang biasanya dipakai sebagai patokan 

untuk melihat pergerakan perekonomian. Inflasi dan BI Rate sebagai cerminan 

stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah menjadi faktor eksternal yang juga 

mempengaruhi besarnya pembiayaan (Priyanto et al. 2016). Pada dunia perbankan, 

nilai inflasi dapat menjadi penentu dari bunga kredit bank. BI Rate digunakan 

sebagai suku bunga acuan dari pihak bank untuk menetapkan bunga pinjaman dan 

simpanan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, 

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan 

diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia 

akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah 

sasaran yang telah ditetapkan. Kurs adalah nilai tukar mata uang. Sifat volatilitas 

kurs sangat berpengaruh terhadap harga barang dan jasa maupun sektor lainnya. 

Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, 

karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara 

ke dalam satu harga yang sama. Kurs ditetapkan sebagai variabel makro karena 

memiliki peranan penting yang dapat mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan. 

 

 

Perumusan Masalah 

Perbankan yang merupakan sub sistem dari keseluruhan perekonomian di 

Indonesia. Bank sebagai lembaga intermediasi yang memiliki peran penting dalam 

sebuah negara. Dalam menciptakan dan memelihara perbankan yang sehat 

diperlukan lembaga perbankan yang senantiasa terdapat pembinaan dan 

pengawasan efektif sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 10 tahun 1998, yaitu : bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank 

sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, 

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 

bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, 

agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar 
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dan mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat ke bidang-

bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan (Supraba 2011). 

Indikator kinerja perbankan diukur berdasarkan kecukupan modal, 

rentabilitas dan likuiditas. Kecukupan modal (CAR-Capital Adequacy Ratio) 

diukur berdasarkan rasio jumlah modal terhadap rata-rata tertimbang kualitas 

aktivanya (ATMR-aktiva tertimbang menurut risiko) atau RWA (risk weighted 

asset). Rentabilitas diukur berdasarkan balas jasa aktiva (ROA-Return on Assets) 

serta rasio biaya operasi terhadap penerimaan operasional (operation 

expenses/operation income). Likuiditas diukur berdasarkan rasio pinjaman 

terhadap deposito yang dimobilisirnya (LDR-loan to deposit ratio) dan rasio aktiva 

terhadap passiva likuid. Pada penelitian kali ini, perbaikan indikator risiko 

perbankan yang terjadi untuk mengevaluasi kinerja bank dengan menggunakan 

variabel CAR, ROA, NIM, LDR dan NPL, serta menganalisis dari faktor 

makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, kurs, dan PDB.  
Penelitian mengenai pengaruh kinerja bank dan faktor makroekonomi telah 

dilakukan di Indonesia. Aviliani et al. (2015) melakukan penelitian pengaruh 
makroekonomi dan kinerja bank di Indonesia. Sementara itu, penelitian tentang 
analisis evaluasi kinerja bank BUKU 3 dan BUKU 4 dan faktor makroekonomi 
belum dilakukan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah : 

1. Bagaimana kinerja bank BUKU 3 dan 4 dalam hal NIM, NPL, CAR, ROA, 

dan LDR? 

2. Bagaimana respons kinerja perbankan pada bank BUKU 3 dan BUKU 4 

terhadap variabel-variabel makroekonomi? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan kinerja bank BUKU 3 dan 4 yang terdiri dari NIM, NPL, 

CAR, ROA, dan LDR. 

2. Menganalisis respons kinerja perbankan pada bank BUKU 3 dan BUKU 4 

terhadap variabel-variabel makroekonomi. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Bagi bank BUKU 3 dan 4 sebagai bahan masukan tambahan dalam 

implementasi manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja laba, sehingga 

dapat menjadi bahan pertimbangan pembuatan keputusan di masa depan 

yang lebih efektif untuk mengurangi kerugian perusahaan. 

2. Bagi pelaku pasar dapat menjadi referensi khususnya investor dalam 

mengalokasikan dananya. 

3. Bagi pihak akademisi sebagai bahan referensi yang dapat memberikan 

perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya dalam 

implementasi manajemen risiko terhadap peningkatan laba bank BUKU 3 

dan 4. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup perbankan konvensional yang 

termasuk dalam kategori berdasarkan aset perbankan atau bank yang berdasarkan 

kegiatan usaha yaitu bank BUKU 3 dan 4. Variabel suku bunga, inflasi, PDB, dan 

kurs rupiah terhadap dolar sebagai variabel makroekonomi dan yang menjadi 

variabel kinerja bank dalam penelitian ini adalah ROA, LDR, CAR, NIM, dan NPL. 

Periode yang digunakan dari tahun 2012-2017. Metode yang digunakan adalah 

Vector Error Correction Model (VECM). 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Perbankan 

Pengertian bank menurut Bank Indonesia dan menurut Undang-undang 

nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. Pengertian bank menurut Standar Akuntansi Keuangan nomor 

31, yaitu : Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang 

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran. Pengertian bank berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 

tahun 1990 adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan 

penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai 

investasi perusahaan. 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan 

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis-jenis perbankan terdiri dari : 

1. Dilihat dari segi fungsinya : 

a. Bank Umum 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya : 

a. Bank milik pemerintah 

b. Bank milik swasta nasional 

c. Bank milik koperasi 

d. Bank milik asing 

e. Bank milik campuran 

3. Dilihat dari segi status 

a. Bank devisa 

b. Bank non devisa 

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah 
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan 

Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank umum berdasarkan 




