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TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Telaah Pustaka 

 Pertama. (Naibaho & Fauzie, 2011) Penelitian Tunggul Patar Naibaho dan Syarif 

Fauzi yang berjudul “Analisis Kausalitas Antara Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas 

Pada Bank BUMN Periode 2002-2010”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hubungan 

timbal balik (dua arah) antara risiko kredit dan risiko likuiditas tidak terjadi pada semua 

bank yang diteliti. Dari keempat bank, hanya Bank BRI yang mempunyai hubungan satu 

arah. Risiko kredit yang mempengaruhi risiko likuiditas pada bank tersebut. Sementara 

pada Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN kedua variabel tidak saling berhubungan. 

 Persamaan penelitian Tunggul Patar Naibaho dan Syarif Fauzi dengan penelitian 

ini adalah pada variable penelitian yaitu, sama-sama meneliti atau menganalisis tentang 

risiko kredit dan risiko likuiditas pada bank BUMN Republik Indonesia dengan hasil 

penelitian adalah dari keempat bank BUMN yang memiliki hubungan satu arah adalah 

Bank BRI, sedangkanketiga bank lainya yaitu, Bank BNI, MANDIRI dan BTN  tidak 

memiliki hubungan kausalitas pada risiko kredit dan risiko likuiditas.  

 Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada periode 

pengambilan data dan metode analisis datanya. penelitian di atas menetapkan atau 

mengambil data penelitian dari tahun 2002-2010 dan menggunakan metode analisis data 

Grangger Casuality dan uji Cointegrasi, sedangkan penelitian ini menetapkan atau 

menggunakan data pada periode 2010-2018 dengan menggunakan metode analisis data 

uji normalitas data, uji t dan uji korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS 25.  

Kedua. (Rahmi, 2014) Penelitian Ceria Lisa Utami yang berjudul “Pengaruh 

Risiko Kredit, Risiko Likuiditas Dan RisikoTingkat Bunga Terhadap Profitabilitas 

(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. 

Penelitian ini menyimpulkan: 

1. Non Performing Loan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2012. 



2. Loan to Deposit Rasio tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2009-2012. 

3. Net Interest Margin berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009- 2012. 

  Persamaan Penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada salah satu variable 

penelitian yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas dengan hasil risiko kredit mempunyai 

pengaruh negative terhadap profitabilitas sedangkan risiko likuiditas tidak berpengaruh 

pada profitabilitas bank yang terdaftar pada BEI. 

 Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada periode 

pengambilan data yang digunakan untuk penelitian, dimana penelitian di atas 

menggunakan data pada periode 2009-2012, sedangkan penelitian ini menggunakan 

data pada periode 2010-2018 dan pada subyek penelitian yang digunakan. penelitian di 

atas memilih perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), 

sedangkan penelitian ini memilih bank dibawah naungan BUMN sebagai subyek 

penelitian. 

Ketiga. (Benardin & Chaniago, 2017) Penelitian Deden Edwar Yokeu Bernardin 

dan Meta Silfia Chaniago yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Likuiditas 

Melalui Perputaran Piutang Pada Koperasi Harapan Jaya”. Menyimpulkan Hasil analisis 

secara simultan menunjukan bahwa penelitian risiko kredit terhadap perputaran piutang 

dan dampaknya terhadap likuiditas menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya ketika 

risiko kredit meningkat maka perputaran piutang dan likuiditasnya pun meningkat  

Persamaan penelitian Benardin dan Chaniago dengan penelitian ini adalah pada 

salah satu variable penelitian yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas dengan kesimpulan 

semakin tinggi atau meningkat risiko likuiditas maka akan berdampak pada peningkatan 

perputaran piutan dan likuiditas. 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada subyek penelitian 

dimana penelitian di atas memilih Koperasi Harapan Jaya sebagai subyek penelitian, 

sedangkan penelitian menggunakan atau memilih bank BUMN sebagai subyek 

penelitian. 



Keempat. (Adhim, 2018) Penelitian Chairul Adhim yang berjudul “Pengaruh 

Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Efisiensi Manajemen Terhadap Profitabilitas Melalui 

Permodalan (Studi Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. 

Menyimpulkan bahwa Pengaruh risiko kredit negatif dan signifikan terhadap 

permodalan, artinya risiko kredit semakin rendah menyebabkan permodalan semakin 

meningkat. Pengaruh risiko likuiditas negatif dan signifikan terhadap permodalan, 

mengindikasikan semakin rendah risiko likuditas mengindikasikan semakin rendah 

LDR. Hal ini menunjukan rendahnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit, 

sehingga akumulasi laba untuk menambah modal juga semakin rendah. 

Persamaan penelitian Chairul Adhim dengan penelitian ini adalah pada variable 

penelitian yang meneliti tentang risiko kredit dan risiko likuiditas yang mempengaruhi 

profitabilitas melalui pemodalan. penelitian di atas menyimpulkan risiko kredit 

berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas lewat permodalan atau dalam 

artian lain semakin rendah risiko kredit maka profitabilitas lewat permodalan semakin 

meningkat, sedangkan risiko likuiditas juga berpengaruh negative dan signifikan, 

menandakan rendahnya efektifitas dalam penyaluran kredit. sedangkan dalam penelitian 

ini, risiko kredit pada bank bumn konvensional dan syariah tidak berpengaruh pada 

risiko likuiditas. 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada subyek penelitian 

dan banyaknya variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian di atas 

menggunakan  Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Efisiensi Manajemen sebagai variabel 

independent atau variabel bebas, dengan kata lain penelitian di atas memiliki tiga 

variabel X atau variabel bebas (independen), sedangkan untuk variabel terikat atau 

dependen, penelitian di atas memilih Profitabilitas Melalui Permodalan sebagai variabel 

Y atau variabel terikat. Berbeda dengan penelitian ini yang menjadikan risiko kredit 

sebagai variabel bebas atau independen (X) dan risiko likuidatas merupakan variabel 

terikat atau dependen (Y). 

 Kelima. (Sabrina & Muharam, 2015) Peneitian Farah Nur Sabrina, Harjum 

Muharam yang berjudul  “Analisis Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan 

Asing, Risiko Likuiditas Dan Risiko Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Bank”. 

Berdasarkan hasil analisis hipotesis secara lengkap menunjukkan bahwa seluruh variabel 



independen yaitu kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, risiko likuiditas yang 

diukur dengan LATA, dan risiko kredit yang diukur dengan NPL serta size sebagai 

variabel kontrol mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang 

diukur dengan ROA.  

 Persamaan penelitian Sabrina dan Muharam dengan penelitian ini adalah pada 

salah satu variabel penelitian, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas, dimana pada 

penelitian di atas rsiko kredit dan risiko likuiditas mempengaruhi kinerja keuangan bank 

yang diukur dengan ROA. 

 Perbedaanya adalah, pada penelitian di atas, peneliti menjadikan risiko kredit dan 

risiko likuiditas sebagai variabel independen atau bebas (X), sedangkan pada penelitian 

ini, risiko kredit dijadikan variabel independen atau bebas (X) dan risiko likuiditas 

sebagai variabel dependen atau terikat (Y). 

 Keenam. (Arindi & Mawardi, 2016) Penelitian Glady Precillia Arindi dan 

Mawardi yang berjudul “Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Intermediasi Perbankan, 

Risiko Likuiditas, Dan Efisiensi Manajemen Terhadap Profitabilitas Perbankan 

Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2010-2014)”. Berdasarkan pembahasan mengenai hasil penelitian 

sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan (ROA), Loans to 

Deposits Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

perbankan (ROA), Loans to Deposits Ratio (LDR) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan (ROE), Liquidity Gap tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas perbankan (ROA dan ROE), dan Biaya Operasional per Pendapatan 

Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan (ROA 

dan ROE). 

 Persamaan penelitian Arindi dan Mawardi dengan penelitian ini adalah pada salah 

satu variabel penelitian yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. 

 Sedangkan perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada 

banyknyanya variabel dan periode data yang digunakan dalam penelitian. penelitian di 

atas memnggunakan risiko kredit, intermediasi perbankan, risiko likuiditas dan efisiensi 

manajemen sebagai variabel independen atau bebas (X), sedangkan penelitian ini 



menggunakan risiko likuiditas sebagai variabel independen atau bebas (X). untuk 

variabel terikat atau dependen (Y), penelitian di atas memilih profitabilitas (ROA) 

sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian ini menggunakan risiko likuiditas 

sebagai variabel terikat atau dependen (Y). 

 Ketujuh. (Capriani & Dana, 2016) Penelitian Ni Wayan Wita Capriani dan I 

Made Dana yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit Risiko Operasional Dan Risiko 

Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bpr Di Kota Denpasar”. Menyimpulkan bahwa risiko 

kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa 

terjadinya peningkatan terhadap risiko kredit tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau 

penurunan terhadap profitabilitas, karena risiko kredit yang dialami adalah relatif kecil. 

Risiko operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap variabel Return on Asset (ROA). Hal ini mengindikasikan bahwa 

menurunnya risiko operasional yang dialami oleh bank menyebabkan kemampuan bank 

dalam memperoleh laba akan meningkat. Risiko likuiditas berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya kredit yang 

disalurkan oleh bank, maka profitabilitas yang dihasilkan oleh bank tersebut juga akan 

semakin meningkat.  

 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada salah satu variabel 

yang digunakan untuk penelitian, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas yang menjadi 

salah satu variabel independen pada penelitian di atas, sedangkan pada penelitian ini, 

yang menjadi variabel independen hanyalah risiko kredit. 

 Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian 

dan jumlah variabel yang digunakan. lokasi pada penelitian di atas difokuskan pada satu 

lokasi penelitian yaitu Denpasar sedangkan pada penelitian ini adalah Indonesia. 

 Kedelapan. (Lombogia, 2015) Penelitian Rexsa Lombogia yang berjudul 

“Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko 

Likuiditas, Dan Liquidity Coverage Ratio (Studi Kasus Pada Bank BUMN Go Public 

Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan OJK)”. Hasil penelitian menunjukkan : Tidak 

terdapat perbedaan Kinerja Keuangan berdasarkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko 



Likuiditas dan LCR pada Bank BUMN Go Public di Indonesia sebelum dan sesudah 

pemberlakuan OJK. 

 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada salah satu variabel 

yang digunakan yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Sedangkan perbedaanya adalah, 

pada pendekatan yang digunakan atau pada jenis analisis yang digunakan, diamana 

penelitian di atas menggunakan jenis penelitian komparasi atau perbandingan, 

sedangkan pada penelitian ini adalah analisis korelasi antara risiko kredit dengan risiko 

likuiditas. 

B. Landasan Teori 

 1. Pengertian Bank Konvensional 

 Praktek perbankan konvensional sebenarnya sudah ada sejak zaman babilonia, 

Yunani dan Romawi. Praktek-praktek perbankan saat itu sangat membantu dalam lalu 

lintas perdaganagan. Pada awalnya praktek perbankan terbatas pada tukar menukar 

uang. Lama kelamaan praktek tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, 

menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Era 

perbankan konvensional modern dimulai pada abad ke 16 di Inggris, Belanda dan belgia. 

Pada saat itu tukang mas bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk 

disimpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan suran deposito yang 

disebut goldmith’s note. Dalam Dalam perkembangan selanjutnya goldmith’s note ini 

digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas mulai mengeluarkan goldmith’s 

note yang tidak didukung dengan cadangan emas atau perak dan diterima sebagai alat 

pembayaran yang sah dalam transaksi bisnis. Inilah cikal bakal munculnya uang kertas 

modern. Pihak-pihak yang terlibat dalam zaman ini adalah konsumen, produsen serta 

pedagang, raja-raja serta aparatnya, organisasi 

gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya. Dari 

derkriptif sejarah perbankan konvensional di atas, dapat diketahui bahwa ada ketrekaitan 

yang erat antara mekanisme perbankan yakni sebagai lembaga perantara (intermediary 

institusion) antara debitur dan kreditur dalam hal penyaluran dan penarikan dana dari 

masyarakat dengan prinsip dan mekanisme bunga. Kedua hal tersebut tidak dapat 

dipisahkan, ketika membicarakan prinsip dan mekanisme perbankan konvensional. 



Berkaitan dengan hal ini, dalam opersionalnya seebagai lembaga perantarayang usaha 

pokoknya memberikan kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang, produk dan jasa perbankan merupakan satu kesatuan. Pada hakikatnya, 

produk perbankan adalah memberikan jasa-jasa, meskipun hal tersebut juga harus 

disesuaikan dengan kewenangan bank tertentu sesuai dengan fungsinya. 

 Di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992, 

dibedakan 2 jenis bank dengan usahanya masing-masing (pasal 6 UU No. 7/1992), yakni 

: 

Dalam Undang-undang perbankan dibedakan 2 macam usaha bank yaitu: 

1. Bank Umum 

 Menurut ketentuan pasak 6, usaha bank umum meliputi : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, 

sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Memberikan surat pengakuan hutang. 

d. Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan 

atas perintah nesabahnya, yaitu : 

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dan pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat 

dimaksud. 

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak 

lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 

4. Sertifikat bank Indonesia (SBI) 

5. Obligasi 

6. Surat dagang jangka waktu sampai dengan 1 tahun. 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan 

nasabah. 

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank 

lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, wesek unjuk, cek atau 

sarana lainnya. 



g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan 

dengan atau antar pihak ketiga. 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

kontrak. 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk berharga 

yang tidak tercatat di bursa efek. 

k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam bal debitur 

tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli 

tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. 

m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip madin keuntungan 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 Selain melakukan aktifitas usaha seperti di atas, bank Umum dapat pula 

melakukan kegiatan-kegiatan berikut : 

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang 

keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi serta lembaga 

kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memeenuhi ketentuan yang ditetapkan 

Bank Indonesia. 

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan 

kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan Bank Indonesia. 

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pension sesuai dengan 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Terhadap 

aktifitas usaha Bank Umum ini terdapat pembatasan atau pelarangan, yaitu ; (a) 

melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan 



c ; (b) melakukan usaha perasuransian ; dan (c) melakukan usaha laiin di luar kegiatan 

usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 (ketentuan pasal 10). Di 

samping lingkup aktifitas usaha bank umum seperti diuraikan di atas, pemerintah dapat 

pula menugaskan bank Umum untuk melaksanakan program pemerintah guna 

mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberi perhatian yang 

lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah, dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak, berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut 

dengan peraturan pemerintah 

2. Bank Perkreditan Rakyat 

 Menurut ketentuan pasal 13 LTU Nomor 7 tahun 1992 tentang usaha perbankan, 

usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, tabunngan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito 

berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. 

 Sementara itu menurut ketentuan pasal 14, Bank Perkreditan Rakyat dilarang : 

a. Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

c. Melakukan penyertaan modal. 

e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. 

Berkaitan dengan pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat 

berharga dan lain-lain yang serupa, berlaku juga ketentuan seperti Bank Umum. 

 Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem 

perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam 

Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam 

memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka 



mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap 

pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “dual banking 

system”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. 

 

 2. Pengertian Bank Syariah 

 Menurut Niazi, praktek perbankan dalam Islam telah ada sejak lama, Ia 

menyebutkan bahwa pengusaha muslim telah mengenal usaha penukaran uang (Money 

changer), yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sarraf dan adanya siftajah yakni 

sejenis letter of credit atau kertas pembayaran (bill of exchange) menandakan telah 

dikenal operasional transper dana (remmitance) dalam masyarakat muslim. 

Pengharaman bunga dalam mekanisme perbankan Islam, menyebabkan bisnis mereka 

tidak mampu bersaing dengan pebisnis lain yang non muslim yang menerapkan bunga 

yang tinggi. Diakui sebagai pelopor pembentukan perbankan Islam modern adalah 

Ahmad el- najjar, ia mendirikan sebuah bank sejenis bank tabungan yang berbasis 

mudharabah (profit sharing) dan tidak menerkan bunga dalam penyimpanan dan 

pemberian kreditnya di kota Mit Ghamr Mesir tahun 1963 dan berakhir pada tahun 

1967. Bank yang sejenis berkembang hingga mencapai 9 bank di Mesir. Bank-bank ini 

memfokuskan usahanya pada pembiayaan usaha dagang dan industri skala kecil. 

Sedangkan bank Islam dalam arti komersial yang sesungguhnya adalah Dubai Islamic 

Bank yang didirikan di Dubai pada tahun 1975. Semenjak itu banyak bank-bank Islam di 

seluruh penjuru dunia. Hingga tahun 1994 saja diperkirakan terdapat lebih sekitar 117 

bank Islam dan lembaga keuangan lainnya di negara muslim dan 9 bank Islam di negara 

non muslim.  

 

 Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka 

dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap 

kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan 

perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara 

lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor 

perekonomian nasional. 



 Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi 

hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi 

masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi 

yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam 

berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. 

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam 

dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif 

sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat 

Indonesia tanpa terkecuali. 

 Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan 

berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan 

antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara 

kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah 

disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan 

mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas 

sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap  pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang. 

 Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri 

perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan 

mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya 

yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun 

dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam 

mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (OJK, 2017). 

 Prinsip-prinsip nilai dan mekanisme-mekanisme operasional dari satu sistem 

perbankan tertentu akan membedakannya dengan perbankan lain. Dalam perbankan 

Islam, internalisasi nilai-nilai syariah dan operrasional perbankan dapat dilihat dari 

produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syariah. Secara garis 

besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syariah dapat dogolongkan 

berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut : 



 Internalisasi nilai-nilai syari’ah dalam operasional perbankan dapat dilihat dari 

produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syari’ah. Secara garis 

besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syari’ah dapat digolongkan 

berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut: 

1. Prinsip titipan atau simpanan ( depository/ al-wadi ’ah) 

2. Prinsip bagi hasil (profit sharing) 

3. Prinsip jual-beli ( sale and purehase) 

4. Prinsip sewa (operational lease and finaneial lease) 

5. Prinsip jasa (fee-based serviees) 

3. Pengertian Risiko Likuiditas 

 Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/2009, pengertian risiko 

likuiditas adalah risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank 

yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa 

menggangu aktivas bank seharihari. Dalam likuiditas terdapat dua resiko yaitu resiko 

ketika bank kelebihan dana dimana dana yang ada dalam bank banyak yang idle, hal ini 

akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Kedua, resiko ketika bank 

kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban 

jangka pendek tidak ada.  

 Bank dapat dikatakan likuid apabila bank memiliki sejumlah likuiditas dan/atau 

memegang alat-alat likuid, cash assets (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank 

lainnya) sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan, memiliki 

likuiditas kurang dari kebutuhan, dan memiliki kemampuan untuk memperoleh 

likuiditas dengan cara menciptakan uang. Sebagai lembaga kepercayaan bagi 

masyarakat maka bank harus bisa mengelola likuiditas secara baik terutama ditunjukan 

untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan, dalam 

mengelola likuiditas selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk 

menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan.  

 Risiko ini terjadi karena adanya kesenjangan antara antara sumber pendanaan 

yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka 

panjang. Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Rendahnya 



kemampuan bank dalam memenuhi kewajibanya akan berimbas pada kemampuan bank 

untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah dan kewajiban yang telah jatuh 

tempo yang berakibat perbankan tidak dapat mengembalikan dana tersebut. Hal ini 

bank dalam kondisi tidak sehat. 

 

 Sistem bunga yang digunakan bank konvensional berbeda dengan sistem bagi 

hasil yang digunakan bank syariah. Pada bank konvensional bunga harus dibayarkan 

meskipun bank mengalami kerugian akibat kegiatan bisnisnya dan apa bila kelangkaan 

likuiditas yang terjadi pada perbankan memaksa bank untuk menghimpun dana dari 

masyarakat melalui peningkatan suku bunga deposit. Akan tetapi, dengan naiknya suku 

bunga, hal ini menyebabkan naiknya suku bunga pinjaman. Akibatnya kredit 

bermasalah pun muncul akibat kreditor tidak sanggup membayar hutang dan bank 

mengalami kerugian akibat hal ini. Berbeda dengan sistem bagi hasil dimana setiap 

memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan, dan juga saat memperoleh 

keriguan, maka anatara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan 

maupun kerugian. Hal ini menyebabkan bank konvensional lebih berisiko dari pada 

bank syariah. 

 Risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi 

kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi: 

a) Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu 

melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas 

pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (market disruption) 

b) Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu 

mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain (Yulianti, 

2009). 

Capital Adequacy Ratio 

 Capital Adequacy Ratio adalah raiso kinerja bank untuk mengukur kecakupan 

modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan risiko. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk 

menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan 

oleh aktiva berisiko. Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam 



aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh 

bank mampu mengover kerugian tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 

3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari asets 

tertimbang menurut risiko (ATMR). ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva 

yang tercantum dalam neraca dan aktiva bersifat administratif (Dendawijaya dalam 

Pratami, 2012). 

Return On Asets 

 Return On Aset (ROA) yaitu rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen 

dalam menghasilkan laba. ROA digunakan unuk mengetahui kemampuan bank untuk 

memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset 

bank yang bersangkutan. Adapun kriteria penilaian ROA menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia No.9/24/DPbS tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum 

berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut. 

 Peringkat 1 (sangat baik) : ROA ≥ 1,5% 

 Peringkat 2 (baik) : 1,25% ≤ ROA < 1,5% 

 Peringkat 3 (cukup baik) : 0,5% ≤ ROA < 1,25% 

 Peringkat 4 (kurang baik) : 0% ≤ ROA < 0,5% 

 Peringkat 5 (lemah) : ROA ≤ 0% 

 Laba yang tinggi membuat bank mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang 

memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank 

memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas (Simorangkir dalam Pratami, 

2011) 

Return On Equity 

 Return on Equity merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank 

memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan operasional melalui penggunaan 

modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba setelah pajak pada tahun 

berjalan dengan rata-rata modal disetor (equity). Sesuai dengan Surat Ketetapan Bank 

Indonesia no 23/67/KEP/DIR, nilai batas minimal ROE yang baik adalah 10%. 

 

 4. Pengertian  Risiko Kridit 



 Risiko merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap hari. Biasanya kata 

tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang 

ingin kita hindari. Sebagai contoh, jika kita jalan keluar dengan mobil, maka ada risiko 

mobil kita bertabrakan dengan mobil lainnya (kejadian yang tidak kita inginkan). Jika 

kita mempunyai saham, ada risiko harga saham yang kita pegang turun nilainya, 

sehingga kita tidak memperoleh keuntungan (kejadian yang tidak kita harapkan). Jika 

bank memberikan kredit kepada suatu perusahaan, maka ada kemungkinanperusahaan 

tersebut gagal bayar (tidak membayar bunga dan/atau cicilan pinjamannya). 

 Setiap jenis usaha selalu dihadapkan pada berbagai risiko, begitu juga dalam 

kegiatan perkreditan ini banyak pula risiko yang dihadapinya. Pengertian risiko 

menurut Noel (2012:29) : Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kerugian akibat 

tidak terpenuhinya hal-hal yang telah kita tetapkan sebelumnya. 

 Pengertian risiko kredit menurut Mohamad Hasanudin dan Prihatiningsih sebagai 

berikut : 

 Risiko kredit adalah risiko ketidak pastian. Faktor ketidakpastian akan 

menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang berupa spekulasi akan mengandung 

risiko yang tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu 

dengan baik.  

Kredit Macet (NPL) 

 Setiap kegiatan bisnis selalu mengandung risiko dimana keberadaan risiko itu 

sendiri sudah dapat dideteksi sejak awal sehingga keberadaanya dapat dikendalikan. 

Begitu pula halnya dengan kegiatan koperasi, salah satu risiko yang dihadapi oleh 

koperasi adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur. 

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak 

bank(koperasi) adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit 

bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). 

Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan 

yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun 

dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak 

melakukan pembayaran . 



 Kredit bermasalah Menurut Dahlan Siamat dalam Herni Siti Jubaedah (2012 : 12) 

adalah : kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar 

(KL), diragukan (D), macet (M). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa keredit bermasalah yaitu kredit yang di salurkan kepada masyarakat tetapi 

dalam pengembaliannya banyak hambatan-hambatan dari masyarakat atau nasabah 

dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam mengembalikan kreditnya. 

 Risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko murni dan risiko spekulatif dengan 

penjelasan sebagai berikut ini. 

1. Risiko murni (pure risks) adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi 

kemungkinan keuntungan tidak ada. Jadi kita membicarakan potensi kerugian untuk 

risiko tipe ini. Beberapa contoh risiko tipe ini adalah risiko kecelakaan, kebakaran, dan 

semacamnya. Contoh lainadalah risiko banjir menghantam rumah kita. Kejadian 

seperti itu akan merugikan kita. Tetapi rumah berdiri di tempat tertentu tidak secara 

langsung akan mendatangkan keuntungan tertentu. Jika terjadi kebakaran atau banjir, 

di samping individu yang terkena dampaknya, masyarakat secara keseluruhan juga 

akan dirugikan. Asuransi biasanya lebih banyak berurusan dengan risiko murni. 

2. Risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan 

juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis risiko ini. 

Contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis. Dalam kegiatan bisnis, kita mengharapkan 

keuntungan, meskipun ada potensi kerugian. Contoh lain adalah jika kita memegang 

(membeli) saham. Harga pasar bisa meningkat (kita memperoleh keuntungan), bisa 

juga analisis kita salah, harga saham bukannya meningkat, tetapi malah turun (kita 

memperoleh kerugian). Risiko spekulatif juga bisa dinamakan sebagai risiko bisnis. 

Kerugian akibat risiko spekulatif akan merugikan individu tertentu, tetapi akan 

menguntungkan individu lainnya. Misalkan suatu perusahaan mengalami kerugian 

karena penjualannya turun, perusahaan lain barangkali akan memperoleh keuntungan 

dari situasi tersebut. Secara total, masyarakat tidak dirugikan oleh risiko spekulatif 

tersebut  

(M. Hanafi, 2014) 

 

Faktor- faktor yang Menyebabkan Kredit Macet 



 Kredit bermasalah dapat terjadi karena sulit diperkirakannya dan adanya 

ketidakpastian masa yang akan datang. Sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Dari Pihak Perbankan 

a. Pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi 

sebelumnya atau mungkin salah dalam perhitungan 

b. Terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga 

dalam analisisnya dilakukan secara subyektif 

2. Dari Pihak Debitur 

a. Adanya unsur kesengajaan, tidak adanya unsur kemauan untuk membayar 

walaupun sebenarnya nasabah tersebut mampu membayar. 

b. Adanya unsur ketidak sengajaan, artinya debitur ingin membayar akan tetapi 

tidak mampu, nasabah lagi terkena musibah. 

Jika tidak ditangani secara baik, maka kredit bermasalah akan menjadi sumber 

kerugian perusahan yang di akibatkan oleh kredit macet. 

Penyelamatan Kredit Macet 

Penyelamatan kredit macet terdiri dari : 

1. Rescheduling 

Yaitu dengan cara: 

a. Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si debitur diberikan dalam 

masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 

bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu lebih lama untuk 

mengembalikannya. 

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran hamper sama 

dengan janga waktu kredit. 

2. Reconditioning 

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: 

a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok. 

b. Penundaaan pembayaran bunga sampai wakt tertentu. Maksudnya hanya bunga 

yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus 

dibayar seperti biasa. 



c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan 

beban nasabar. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang 

semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. 

d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah 

dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit 

tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok 

pinjamannya sampai lunas. 

3. Restructuring 

Yaitu dengan cara: 

a. Menambah jumlah kredit 

b. Menambah equity yaitu: 

 - Dengan menyetor uang tunai 

 - Tambahan dari pemilik 

4. Kombinasi 

 Merupakan kobinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya kombinasi 

antara Restructuring dengan Reconditioning atau Rescheduling dengan Restructuring. 

5. Penyitaan jaminan 

 Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar 

tidak punya itikad baik atau sudah idak mampu lagi untuk membayar semua utang-

utangnya. 

 Kredit bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat 

adanya faktor kesengajaan seperti penyimpangan yang dilakukan debitur maupun 

faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti 

kondisi ekonomi yang buruk. Keadaan seperti ini akan menimbulkan persoalan 

terhadap perkembangan kesehatan kredit bank serta terhadap nasabah pemberi kredit, 

karena itu bagaimanapun juga kredit ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi 

meluas menjadi kredit macet yang nantinya akan menyebabkan kerugian yang lebih 

besar. 

 Non Performing Loan (NPL) adalah permasalahan yang muncul dari beberapa 

nasabah dalam melakukan pengembalian kredit terhadap kualitas kredit atau 

penggolongan kredit berdasarkan ketidak lancaran : 



 

1. Kredit lancar, 

Kriteria atau ukuran suatu redit dapat dikatakan lancer apabila : 

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu 

b. Pembayaran angsuran pokok dan//atau bunga tepat waktu;dan 

c. Memiliki mutasi rekening yang aktip;atau 

d. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai(cash collateral) 

2. Kredit dalam perhatian khusus(specil mention) 

Artinya suatu kredit dikatakan dalam penelitian khusus apabila memenuhi kriteria 

antara lain : 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau Bunga yang belum 

melampaui 90 hari;atau 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan;atau 

c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;atau 

d. Mutasi rekening relatip aktif;atau 

e. Didukung dengan pinjaman baru 

3. Kredit kurang lancar (substandard) 

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga telah 

melampaui 90 hari 

b. Sering terjadi cerukan 

c. Terjadi pelanggaran kontak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari 

d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah 

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 

f. Dokumen pinjaman yang lemah. 

4. Kredit diragukan(doubtful) 

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 180 hari 

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 



d. Terjadi kapitalisasi bunga 

e. Dokumen hukum yang lemah baik untu perjanjian kredit maupun pengikat 

jaminan. 

5. Kredit macet(loss) 

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bungan yang telah 

elampaui 270 hari 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru 

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang 

wajar. 

 

 

Perbedaan antara risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional. 

Berdasarkan jenisnya, perbankan di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Hal yang paling mendasar 

yang mebedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah terletak 

pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan nasabah kepada 

lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah 

(Muhammad, 2005). Kegiatan operasional bank syariah menggunakan sistem 

bagihasil (profit and loss sharing), sedangkan bank konvensional menggunakan 

sistem bunga.  

Menurut Muharam dan Kurnia (2012) bank islam yang mengadopsi sistem bagi 

hasil dapat memberikan keuntungan kepada pelanggan mereka, sedangkan sistem 

bunga lebih fluktuatif dan lebih berisiko dari pada sistem bagi hasil. Hal ini 

memberikan pengaruh yang berbeda pada risiko likuiditas mereka. Pada penelitian 

terdapat perbedaan yang disebabkan oleh risiko likuiditas antara Bank 

Konvensional dan Bank Syariah. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kerangka Berfikir  
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Figure 1.2. kerangka berfikir 
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