
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada kajian pustaka ini diuraikan tentang berbagai teori yang dipergunakan 

sebagai dasar dalam menganalisis fenomena terkait dalam penelitian ini. Kajian 

tersebut meliputi teori dan kajian empiris tentang kinerja organisasi/  perusahaan, 

ukuran kinerja keuangan, kredit, risiko dan pengertian BPR yang selanjutnya 

dijadikan acuan untuk membangun model konseptual penelitian. 

2.1 Manajemen Keuangan Perbankan 

Bank juga membutuhkan manajemen keungan. Manajemen keuangan mutlak 

dibutuhkan oleh semua perusahaan untuk mengendalikan dan mengatur perputaran 

uang dalam perusahaan.  Manajemen keuangan perbankan ini akan bermanfaat untuk 

mengatur keputusan investasi, keputusan pendanaan dan juga untuk mengatur 

kebijakan dividen. Bank harus mengontrol pendanaan mereka setiap saat . Bank harus 

selalu berusaha menyeimbangkan dana yang ada dengan jumlah dana yang 

dibutuhkan oleh masyarakat beserta keperluan untuk membiayai usahanya. Pendanaan 

terutama dari pihak asing harus seimbang dengan permintaan kredit masyarakat agar 

bank tidak dirugikan dengan bunga pihak asing. 

Pengelolaal aktiva sebuah bank sering dihubungkan dengan hasil yang didapat  

dari aktiva tersebut terutma dalam bentuk bunga. Hasil bunga yang didapat oleh bank 

digunakan untuk menutup semua biaya dan pengeluaran bank serta untuk menutup 

kemungkinan adanya risiko kerugian bank, di samping untuk mendapatkan 

keuntungan bank. Oleh karena itu, pengelolaan aktiva bank dihubungkan juga dengan 

pengelolaan pasiva bank ( Sudirman, 2000). 
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Manajemen pengelolaan dana bank sangat penting bagi kegiatan perbankan 

untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Manajemen pengelolaan dana ini 

bermanfaat untuk merencanakan dan mengatur penarikan dana dan penyaluran dana 

dari dan untuk masyarakat. Manajemen dana bank ini akan memudahkan pengaturan 

dana yang dimiliki oleh bank baik dana dari pihak asing maupun dana sendiri agar 

bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. Manajemen pengelolaan dana ini juga 

mengatur penyaluran kredit dengan aman dan efektif, sehingga dapat menghindarkan 

bank dari kenaikan Non performing loan (NPL) yang bisa merugikan bank.   

2.2 Analisis Kinerja Keuangan 

Kinerja merupakan cermin kemampuan badan usaha mengelola sumber daya 

yang ada. Bank sangat berkepentingan untuk mencapai kinerja yang baik agar 

kepercayaan masyarakat  semakin meningkat. Kinerja bank dapat diukur dengan 

menganalisa laporan keuangan. Kinerja perbankan yang efektif terutama dalam hal 

penyaluran dana kepada masyarakat yang efektif dan aman, hal ini akan 

menguntungkan perbankan terutama dalam hal keuntungan bunga dan administrasi 

kredit. Bank pun akan lebih mudah mencegah dan mengontrol NPL atau tingkat 

kemacetan kredit jika menerapkan manejmen perbankan yang baik. Manajemen bank 

yang semakin baik akan memudah bank untuk mendapatlan keuntungan. Keuntungan 

inilah yang nantinya membuat bank semakin berkembang dan bisa lebih 

meminimalkan pinjaman dari pihak ketiga. 

2.3. Ukuran Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan menekankan pada variabel yang berhubungan langsung 

dengan laporan keuangan (Almajali, et.al., 2012). Kinerja sering diartikan secara 

sederhana, yaitu sebagai output yang merupakan tujuan kuantitas atau Profitabilitas 
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(Njanja, et al., 2010). Profitabilitas sektor  perbankan merupakan instrumen yang 

paling penting dari sistem keuangan  bagi masa depan perekonomian. Profitabilitas 

bank, umumnya diukur dengan return on assets (ROA), return on equity (ROE), net 

interest margin (NIM)( Alfer, and Anbar, 2011). Büyükşalvarcı, and Abdioğlu, (2011) 

hanya menggunakan return on assets dan return on equity sebagai proksi 

profitabilitas. 

ROA menunjukkan keuntungan yang diperoleh per satuan uang dari aset yang 

mencerminkan kemampuan manajemen bank untuk memanfaatkan keuangan bank 

dan investasi pada sumber daya riil untuk menghasilkan keuntungan (Javaid, et al., 

2011). ROA adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

keuangan (Almajali, et al., 2012). ROA adalah ukuran kinerja substansial karena 

secara langsung berkaitan dengan profitabilitas bank (Akhtar, et al., 2011). ROA 

diperoleh dengan membagi laba bersih dengan total aktiva (Rasiah, and Ming, 2012).  

ROE di definisikan sebagai laba bersih dibagi modal sendiri dan dinyatakan 

dalam persentase ( Alfer, and Anbar, 2011). NIM mencerminkan perbedaan antara 

pendapatan bunga (interest income) dan biaya bunga (interest expense) sebagai 

persentase dari Total Asset. NIM menunjukkan sensitivitas dan elastisitas bank 

terhadap risiko suku bunga. NIM merupakan indeks yang menunjukkan kemampuan 

bank  dalam manajemen risiko. Risiko suku bunga berpengaruh terhadap NIM (Fathi, 

et al., 2012).   

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank menggunakan berbagai alat 

ukur.  Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan kondisi  suatu bank 

dikenal  dengan nama CAMELS ( capital, assets, management, earning, liquidity, dan 

sensitivity) (Kasmir, 2014). Ukuran kinerja bank yang lain berdasarkan rasio laporan 
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keuangan adalah non performing loan (NPL), net interest margin (NIM), return on 

assets (ROA), dan return on equity (ROE)  (Ikatan Bankir Indonessia, 2014).  

Penelitian ini menggunakan profitabilitas sebagai ukuran kinerja. Profitabilitas 

diukur dengan ROA,ROE, dan PM (Profit Margin). ROA adalah perbandingan antara 

laba setelah pajak  dengan total aktiva (Fathi, et al., 2012). ROE adalah perbandingan 

antara laba setelah pajak dengan modal sendiri (Fathi, et al., 2012), dan PM adalah 

perbandingan antara laba setelah pajak dengan pendapatan bersih  (Brigham and 

Daves, 2010).    

2.4 Kredit. 

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi, yaitu credere yang berarti 

“percaya” (Astawa, 2012). Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, 

maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditor percaya untuk meminjamkan 

sejumlah uang kepada nasabah (debitor) karena debitor dapat dipercaya 

kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang 

ditentukan. 

Pengertian kredit yang diatur dalam pasal 1 angka 11 UU Perbankan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa pengertian 

kredit menyangkut hubungan kepercayaan bank dengan nasabah dalam hal 

penyediaan uang atau tagihan dengan mendapatkan bunga sebagai imbalan. 
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2.5 Risiko. 

2.5.1 Pengertian Risiko. 

Setiap definisi risiko kemungkinan mengandung unsur subjektivitas. Hal itu 

tergantung pada sifat risiko dan penerapannya. Sehubungan dengan itu, tidak ada 

definisi yang mencakup semua risiko (Haneef, et al., 2012). Risiko telah didefinisikan 

sebagai subjek yang menyebabkan kerugian aktual dan langsung ke organisasi melalui 

penurunan aliran pendapatan dan capital loss (Fathi, et al., 2012). Risiko memberikan 

dasar untuk kesempatan. Istilah risiko dan eksposur (paparan) memiliki perbedaan 

yang tipis. Risiko mengacu pada probabilitas kegagalan, sedangkan paparan adalah 

kemungkinan kerugian, meskipun keduanya sering digunakan secara bergantian. 

Risiko timbul akibat dari paparan (Horcher, 2005). 

Faktor utama yang menentukan besarnya laba yang diharapkan atas suatu 

aktiva adalah tingkat risikonya. Secara tradisional risiko telah didefinisikan dalam hal 

kemungkinan bahaya, kerugian, cedera, atau konsekuensi yang merugikan lainnya 

(Collier, et al., 2006). 

Risiko terjadi karena masa depan tidak diketahui. Masa depan yang tidak pasti 

mengakibatkan adanya  kemungkinan kerugian. Risiko berkaitan dengan ukuran 

potensi kerugian (yaitu keparahan kerugian) dan kemungkinan bahwa hal itu akan 

terjadi (yaitu frekuensi itu terjadi) (Bauer,  and Bushe, 2003). 

2.5.2 Jenis-jenis Risiko. 

Ada berbagai macam pengelompokan risiko yang berbeda menurut beberapa 

penulis. Adapun jenis-jenis risiko tersebut adalah sebagai berikut. 

Fathi, et al. (2012) mengategorikan risiko dalam empat tingkat, yaitu 

internasional, negara, perusahaan, dan proyek dengan pandangan hierarkis pada 
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berbagai tingkat risiko seperti ditampilkan dalam gambar 2.1. Das (1999) 

mengelompokkan jenis jenis risiko  dalam sistem perbankan menjadi lima jenis risiko, 

yaitu risiko kredit, risiko operasional, resiko pasar, risiko lukuiditas, dan risiko modal. 
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Sumber: Fathi, et al., 2012

 

Gambar 2.1 Model Kategori Risiko secara Hierarki 
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Raee (1999) mengelompokkan risiko menjadi dua kategori, yaitu risiko 

keuangan/finansial dan risiko non-finansial. Risiko keuangan meliputi risiko nilai 

tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko inflasi, risiko harga 

saham, dan risiko reinvestasi. Di pihak lain risiko non-keuangan meliputi risiko 

manajerial, risiko politik, risiko industri, risiko operasional, risiko regulasi, dan risiko 

sumber daya manusia seperti ditampilkan dalam gambar 2.2.  Semua risiko akhirnya  

memiliki konsekuensi keuangan (Bulatovic. 2011). 
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   Sumber : Fathi, et al., 2012. 

 Gambar 2.2  Perbedaan Risiko Finansial dengan Risiko Non-finansial. 
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1) Risiko Suku Bunga  

Risiko suku bunga dan risiko kredit adalah dua risiko yang paling penting 

yang dihadapi oleh bank karena keduanya merupakan sumber risiko yang paling 

penting bagi bank. Risiko suku bunga dan risiko kredit masing-masing, 

mencerminkan kemungkinan dari peminjam gagal membayar utangnya karena 

perubahan suku bunga, sehingga mengakibatkan penurunan profitabilitas bank. Bank 

dan regulator menyadari pentingnya kedua risiko tersebut, namun mereka cenderung 

untuk mengelola risiko ini secara terpisah.  Risiko suku bunga dan risiko kredit secara 

intrinsik terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan (Drehman, et al, 2008). 

Dampak perubahan suku bunga terhadap profitabilitas merupakan masalah yang 

signifikan dalam sistem perbankan.  Bank lebih sensitif terhadap  perubahan suku 

bunga dibandingkan dengan lembaga lain (Khan, and Sattar, 2014). Risiko suku 

bunga merupakan salah satu bentuk utama risiko keuanganyang dihadapi oleh 

perusahaan (Dhanani, et al., 2008). Risiko suku bunga adalah risiko penting kedua 

setelah risiko kredit  (Alessandri,  and Drehmann, 2009) yang berdampak negatif 

terhadap profitabilitas dan nilai aset sebagai akibat dari perubahan suku bunga. Risiko 

suku bunga memengaruhi banyak organisasi, baik peminjam maupun investor,  

terutama memengaruhi sektor  industri  padat modal (Horcher, 2005). Risiko suku 

bunga merupakan jenis risiko keuangan yang memengaruhi semua lembaga keuangan, 

dan merupakan risiko yang biasa terjadi pada industri perbankan. Risiko suku bunga 

yang berlebihan dapat menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap pendapatan 

(Scannella, and Bennardo, 2013).  

Risiko suku bunga yang disebabkan oleh perubahan suku bunga berdampak 

negatif pada hasil keuangan dan modal bank. Risiko suku bunga menyebabkan 

penurunan laba bersih karena perubahan suku bunga. Tingkat suku bunga 
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memengaruhi net interest margin (NETIM) dan mengubah ROA. Net interest margin 

(NETIM) menunjukkan sensitivitas dan elastisitas organisasi terhadap risiko suku 

bunga (Fathi, etal., 2012). Risiko suku bunga merupakan volatilitas suku bunga 

(Garza-Garcia, 2010), dan merupakan salah satu risiko pasar yang paling penting 

dalam ekonomi perbankan (Scannella, and Bennardo, 2013). Rasio pinjaman terhadap 

total aktiva adalah ukuran  relatif pentingnya pinjaman dalam neraca bank dan dapat 

diartikan sebagai indikator risiko suku bunga (Ballester, et al., 2009). Penelitian ini 

menggunakan tiga indikator variable risiko suku bunga, yaitu Net interest margin 

(NIM), Total loans to total assets (LA), dan Gap Ratio (GAP).  

NIM adalah perbandingan antara pendapatan bunga kredit dikurangi biaya 

bunga simpanan, dengan total assets (Fathi, et al., 2012), LA adalah perbandingan 

antara  total pinjaman/kredit yang disalurkan kepada masyarakat atau pihak ketiga 

dengan  total aktiva ( Ballester, et al., 2009), dan GAP adalah perbandingan antara 

rate sensitivity asset (RSA) dengan rate sensitivity liabilitiy (RSL)  (Charumathi, 

2010). 

2) Risiko Kredit. 

Risiko kredit adalah kemungkinan bahwa peminjam tidak akan membayar 

utang tepat waktu atau gagal untuk melakukan pembayaran sama sekali (Akotey, and 

Abor, 2013). Risiko kredit telah terbukti merupakan risiko yang sangat sulit untuk 

ditangani (Freeman, et al., 2006), dan merupakan salah satu risiko keuangan dan 

risiko bisnis yang paling umum. Risiko kredit adalah kemungkinan kehilangan 

pinjaman sebagian atau seluruhnya karena peristiwa kredit (default risk) (Funso, et 

al., 2012). 
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Risiko kredit merupakan faktor penentu internal kinerja perbankan. Eksposur  

bank yang lebih tinggi untuk risiko kredit menyebabkan semakin tinggi 

kecenderungan bank mengalami krisis keuangan dan sebaliknya. Di antara risiko 

lainnya yang dihadapi bank, risiko kredit memainkan peran penting terhadap 

profitabilitas bank karena potongan besar pendapatan bank timbul dari pinjaman yang 

berbunga. Risiko kredit secara langsung  terkait dengan risiko suku bunga. Hal itu 

menyiratkan bahwa suku bunga tinggi atau kenaikan suku bunga meningkatkan 

kemungkinan kredit macet.  

Keberadaan sebuah bank tidak hanya untuk menerima deposito, tetapi juga 

untuk memberikan fasilitas kredit sehingga mau tidak mau terkena risiko kredit. 

Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan yang dihadapi oleh bank. Di 

samping itu, keberhasilan bisnis tergantung pada pengukuran yang akurat dan 

efisiensi pengelolaan risiko kredit yang lebih tinggi daripada risiko lainnya (Funso, et 

al., 2012). 

Kredit merupakan jumlah uang yang akan dibayarkan pada masa depan. 

Risiko kredit terjadi karena pembayaran yang diharapkan mungkin tidak dilakukan. 

Pembayaran  yang tidak dilakukan oleh nasabah baik pembayaran pokok cicilan 

maupun pembayaran bunga pinjaman akan mengakibatkan return on assets (ROA) 

berkurang. Dengan demikian, ada hubungan terbalik antara risiko kredit dan ROA 

(Fathi, et al., 2012). Bagi sebagian besar bank, pinjaman merupakan  sumber yang 

paling  jelas dan yang paling besar dari risiko kredit (Paruti, and Aggarwal, 2012). 

Risiko kredit merupakan  kredit yang dianggap bank sebagai kemungkinan kehilangan 

dana akibat kredit macet (Ogboi, and Unuafe, 2013). 
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Risiko kredit merupakan perbandingan antara kerugian kredit terhadap total 

aset (Garza-García, 2010). Risiko kredit perbankan dapat diukur dengan cara 

membagi jumlah kredit yang disalurkan dengan  total aset (Abdelaziz, et al., 2012). 

Risiko kredit, dapat pula diukur dengan cara membagi kredit bermasalah dengan 

jumlah kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan yang dikenal dengan sebutan 

non performing loans (NPL) (Shehzad, et al., 2010). 

Penelitian ini menggunakan Non performing loan (NPL), Total Equity to 

Total Assets (TETA), dan Total loans to total equity (LEQ) sebagai ukuran risiko 

kredit.  NPL  adalah merupakan perbandingan kredit yang bermasalah dengan jumlah 

kredit yang disalurkan (Rotinsulu, at al., 2015). TETA adalah perbandingan antara 

total equity dengan total assets (Paruthi and Aggarwal, 2012). LEQ adalah 

perbandingan jumlah kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga atau msyarakat 

dengan total equity (Paruthi and Aggarwal, 2012). 

2.5.3 Risk Appetite (Selera Risiko). 

Tidak ada organisasi yang dapat mencapai tujuannya tanpa menghadapi risiko. 

Organisasi menghadapi risiko setiap hari dalam usaha mencapai tujuan. Manajemen 

harus memutuskan seberapa besar risiko yang dapat diterima dan ditangani dalam 

mencapai tujuan tersebut (Rittenberg and Martens, 2012). Organisasi harus 

mengambil beberapa risiko dan harus menghindari risiko yang lain ( Anderson, 2012). 

Risk appetite  (selera risiko) adalah jumlah risiko, yang dapat diterima oleh suatu 

organisasi dalam usaha mencapai tujuan tersebut.  Setiap organisasi berusaha untuk 

mencapai berbagai tujuan dan harus dapat memahami secara baik risiko yang bersedia 

dihadapai dalam mencapai tujuan tersebut. Sebuah organisasi harus 

mempertimbangkan risk appetite dan pada saat yang sama memutuskan tujuan dan 
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cara untuk mencapainya. Selera risiko harus dinyatakan dengan jelas bahwa cukup 

dapat dikaji dan dikelola di seluruh organisasi oleh dewan direksi (Rittenberg and 

Martens,  2012). Menentukan risk appetite adalah unsur good governance yang 

merupakan kewajiban manajemen terhadap para pemangku kepentingan. 

Risk appetite adalah bagian integral dari Enterprise Risk Management dan 

juga merupakan pertimbangan utama dalam setiap pendekatan manajemen risiko 

perusahaan pada saat ini (Belghitar and Clafk, t.t ). Semua organisasi yang sukses 

harus dengan jelas menyatakan tentang kesediaan mereka untuk menerima risiko 

dalam mencapai tujuan mereka. Kejelasan kesediaan menerima risiko ini, 

memungkinkan manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang 

tindakan yang harus dilakukan pada semua tingkat organisasi dan sejauh mana 

mereka harus berurusan dengan risiko yang terkait. Menangani dan mengelola risiko 

tanpa memahammi risiko tersebut dengan baik dapat menyebabkan kebangkrutan 

organisasi (Anderson, 2012). 

Mendefinisikan risk appetite merupakan langkah pertama yang penting 

dalam menerapkan manajemen risiko perusahaan ( Enterprise Risk Management/ 

ERM), walaupun diakui bahwa perusahaan di seluruh dunia mengalami kesulitan 

dalam mendefinisikan risk appetite (Bennet, and Cusick, 2007 ). Definisi dari risk 

appetite ternyata cukup beragam. Secara umum, risk appetite didefinisikan sebagai 

sejauh mana derajat ketidakpastian yang ingin diambil investor terhadap perubahan 

negatif  pada bisnis dan asetnya. 

Risk appetite (selera risiko) adalah bagian integral dari Enterprise Risk 

Management dan telah banyak dibahas dalam teori keuangan modern. Collier, et al 

(2006) mengatakan bahwa setiap orang  memiliki kecendrungan untuk mengambil 

risiko (dari risk averse ke risk seeking), tetapi  kecenderungan untuk mengambil 
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risiko bervariasi untuk setiap orang, yang  dipengaruhi oleh manfaat potensial dari 

pengambilan risiko dan  persepsi risiko yang dipengaruhi oleh pengalaman. Belghitar, 

and Clark, (2010) menghubungkan pengertian  risk appetite (selera risiko)  dengan  

risk aversion (tidak suka risiko). Risk aversion adalah sejauh mana seseorang tidak 

menyukai risiko dan menghindari risiko tersebut. Risk aversion merupakan 

representasi paling umum dari risk appetite (Belghitar and Clark, 2010). Risk appetite 

tidak terbatas dengan konsep risk aversion namun harus mencakup segmen risk 

seeking ( mencari risiko) dan risk averse (menolak risiko ). Risk appetite adalah 

jumlah maksimum risiko yang bersedia ditanggung oleh sebuah organisasi dalam 

mencapai tujuannya (Epetimehin, 2013). Risk appetite disebut juga dengan istilah 

preferensi risiko, diartikan sebagai jumlah risiko maksimum yang bersedia diterima 

oleh sebuah perusahaan dalam mencapai misi, tujuan, dan rencananya (Shang, and 

Chen, 2012). Risk appetite adalah garis batas antara risiko yang tidak dapat diterima 

dan risiko yang dapat diterima . Risk appetite harus diterapkan di dewan dan tingkat 

manajemen senior dan kemudian dikomunikasikan di seluruh organisasi (Higgins, 

2010 ). 

Kata "selera" membawa konotasi kebutuhan pangan, kelaparan, dan 

memuaskan seseorang. Pengertian ini tidak selalu membantu dalam memahami frasa 

"risk appetite".  Risk appetite lebih tepat diartikan sebagai hal “fight or flight” 

respons terhadap risiko yang dirasakan. Sebagian besar hewan, termasuk manusia 

memiliki “fight or flight” respons terhadap risiko (Anderson, 2012). 

Risk appetite (selera risiko)  berkaitan dengan risk tolerance (toleransi risiko) 

tetapi berbeda secara mendasar. Risk appetite menjelaskan jenis dan tingkat risiko 

yang mau dan mampu diambil suatu organisasi semasih paparan berada dalam batas-

batas yang telah ditetapkan dalam  toleransi risiko ( melalui berbagai metrik subyektif 
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dan keuangan ). Risk tolerance di sisi lain, adalah menetapkan batas-batas atau 

parameter dalam risk appetite keseluruhan yang dipilih organisasi untuk dicapai, 

memberikan definisi yang jelas dari tingkat risiko yang bersedia diambil oleh 

organisasi (Higgins, 2010). Risk appetite adalah tentang mencari risiko, sedangkan 

risk tolerance adalah tentang risiko apa yang mungkin dan dapat ditangani organisasi 

(Anderson, 2012 ).  

Definisi yang lebih menyeluruh disampaikan oleh the Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) yang mengartikan 

risk appetite sebagai derajat risiko, pada level manajemen organisasi, yang ingin 

diambil oleh organisasi atau entitas lainnya untuk mewujudkan tujuannya (goal). 

Dokumen COSO tentang Enterprise Risk Management (ERM) - disebut dengan 

Integrated framework dari ERM - secara gamblang menyatakan bahwa organisasi 

harus mengambil risiko dalam meraih tujuannya. Pertanyaannya, berapa banyak dan 

berapa besar risiko yang ingin diambil oleh manajemen? Bagaimana perilaku 

manajemen terhadap semua risiko, dan bagaimana organisasi menjamin bahwa unit-

unit operasional mengambil risiko sesuai dengan risk appetite organisasi tersebut? 

Risk appetite, mencerminkan filosofi manajemen risiko sebuah entitas organisasi, dan 

pada gilirannya akan memengaruhi budaya dan gaya beroperasi entitas tersebut. Risk 

appetite menjadi panduan dalam alokasi sumberdaya organisasi, membantu 

menyelaraskan organisasi, sumberdaya manusia, dan proses dalam membangun 

infrastruktur yang dibutuhkan untuk merespon dan memantau risiko secara efektif. 

Setiap perusahaan memiliki visi, misi, nilai-nilai,  tujuan, yang ingin dicapai. 

Biasanya semua hal ini ditetapkan dalam proses formulasi strategi perusahaan. Tahap 

berikutnya adalah fase perencanaan strategis (strategic planning), di mana perusahaan 

menetapkan beragam sasaran strategis (strategic objective) yang harus diwujudkan 
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dalam berbagai perspektif (finansial dan non-finansial) sebagai penjabaran dari 

strategi perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan semua risiko yang bisa 

muncul dan risk appetite terhadap risiko-risiko dalam mewujudkan tujuan dan sasaran 

strategis tersebut. Pemahaman dan kejelasan terhadap risk appetite sangat penting saat 

organisasi menetapkan strategi, sasaran strategis, dan dalam mengalokasikan 

sumberdaya perusahaan. Jajaran manajemen puncak harus mempertimbangkan risk 

appetite dalam memberikan persetujuan terhadap rencana strategis, anggaran, 

produk/jasa/pasar baru, dan berbagai tindakan manajemen lainnya. Risiko dan strategi 

saling berkaitan satu sama lain. Risiko dan strategi harus dipertimbangkan secara 

bersamaan. Pertimbangan tentang risk appetite tidak hanya perlu dilakukan pada saat 

pelaksanaan strategi, tetapi jauh sebelumnya sudah diadopsi pada saat proses 

perumusan strategi perusahaan.  

Risk Appetite sebuah organisasi, menurut Rittenberg and  Martens (2012), 

paling tidak sangat ditentukan oleh empat faktor utama: Existing risk profile, risk 

capacity, risk tolerance, dan attitude towards risk. Existing risk profile (profil risiko 

yang ada) adalah level dan distribusi risiko yang ada saat ini pada seluruh organisasi 

dan pada seluruh kategori risiko. Profil risiko yang ada ini bukanlah faktor penentu 

risk appetite, tapi lebih tepatnya menjadi indikasi dari risiko-risiko yang kini harus 

dihadapi. Risk capacity (kapasitas risiko) adalah jumlah risiko di mana entitas 

organisasi mampu mendukung pencapaian sasarannya. Perusahaan harus mengetahui 

kapasitasnya untuk mengambil risiko ekstra dalam mewujudkan tujuannya. Risk 

tolerance (toleransi terhadap risiko) merupakan level variasi dari risiko yang ingin 

diambil entitas organisasi dalam mewujudkan sasarannya. Attitude towards risk (sikap 

terhadap risiko) adalah sikap organisasi terhadap pertumbuhan, risiko, dan hasil. 

Masih banyak faktor lain yang memengaruhi risk appetite sebuah organisasi. 
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Perubahan lingkungan yang cepat, termasuk perkembangan teknologi, bisa juga 

memengaruhi risk appetite sebuah organisasi. Perusahaan yang bergerak dalam 

pengembangan produk-produk berteknologi tinggi  misalnya. Perusahaan tentu 

menyadari bahwa kegagalan pengembangan produk baru akan mengancam 

keberlanjutan usaha perusahaan. Risiko perusahaan ini tinggi, akan tetapi manajemen 

dan seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengembangan memahaminya 

dengan baik. Paling sering terjadi, perusahaan harus mengambil pekerjaan yang 

berisiko tinggi karena hanya inilah strategi untuk survive atau demi mendapatkan 

keuntungan maksimal. Bukankah high risk, high return? Setiap perusahaan harus 

menetapkan risk apetite masing-masing. Hal yang harus diingat adalah cukup 

deskriptif untuk mengarahkan tindakan seluruh bagian organisasi. Itu sebabnya, 

perusahaan perlu memiliki pernyataan risk appetite yang bisa dikomunikasikan 

dengan jelas kepada seluruh organisasi dan tetap relevan dalam waktu yang relatif 

lama.  

Ada tiga langkah yang direkomendasikan terkait pernyataan risk apetite 

tersebut. Pertama, manajemen organisasi menyusun pandangan tentang risk appetite 

organisasi secara menyeluruh. Kedua, menerjemahkah pandangan tentang risk 

appetite tersebut ke dalam format tertulis atau lisan sehingga bisa dibagikan ke 

seluruh bagian organisasi. Ketiga, manajemen memantau risk appetite sepanjang 

waktu, melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi bisnis dan operasional. 

Pernyataan risk appetite harus memudahkan pemahaman personil dalam mewujudkan 

sasaran organisasi dalam limit risiko yang bisa diterima (Rittenberg and  Martens, 

2012). Atas dasar kejelasan pernyataan tersebut, manajemen akan lebih mudah 

menyusun dan menerapkan kebijakan operasional. Pernyataan risk appetite 

sesungguhnya menentukan “penekanan” dari manajemen risiko secara  fektif. Tujuan 
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strategis organisasi akan lebih mudah dicapai bilamana risk appetite tersebut 

tersambung dengan aspek operasional, kepatuhan, dan pelaporan.  

Setiap organisasi ingin mencapai berbagai tujuan dan harus memahami risiko 

yang akan ditanggung dalam mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh. Organisasi 

menetapkan tujuan yang berbeda, organisasi juga akan mengembangkan risk appetite 

(selera risiko) yang berbeda. Tidak ada standar atau pernyataan risk appetite universal 

yang berlaku untuk semua organisasi. Manajemen harus membuat pilihan dalam 

menetapkan risk appetite, memahami trade-off  yang terlibat dalam memiliki risk 

appetite yang lebih tinggi atau lebih rendah (Rittenberg and Martens,  2012). 

Langkah mendasar dalam kerangka risk appetite adalah menentukan kemauan 

dan kemampuan untuk mengambil risiko berdasarkan masukan dari dewan direksi dan 

eksekutif senior organisasi.  Organisasi dapat memilih risk appetite tinggi atau 

rendah, tetapi perlu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham serta jenis dan 

besarnya risiko yang perlu dikelola oleh organisasi. Risk appetite harus dinyatakan 

dengan jelas bahwa risiko tersebut dapat dikelola di seluruh organisasi dan dikaji oleh 

dewan direksi (Rittenberg and Martens, 2012). Semua organisasi yang ingin sukses 

harus menunjukkan dengan jelas kesediaannya untuk menerima risiko dalam 

mengejar tujuan. Organisasi akan mampu meningkatkan kontrol organisasi, 

meningkatkan pengambilan keputusan, mengatur ulang bagaimana mengurangi risiko 

dan membuat keputusan yang lebih baik pada penyebaran sumber daya untuk 

mencapai tujuan bisnis, apabila organisasi menentukan jumlah risiko yang siap untuk 

diterima ( Higgins, 2010) 

Mengejar keuntungan tanpa menetapkan  risk appetite dapat menyebabkan 

bencana.  Kegagalan manajemen risiko dapat terjadi karena mencari keuntungan 

tanpa memahami risiko dengan baik. Manajemen perusahaan bertanggung jawab 
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untuk menentukan sifat dan tingkat risiko yang signifikan yang bersedia untuk 

diambil dalam mencapai tujuan strategisnya (Anderson,2012). 

Sebuah pernyataan risk appetite hanya berguna jika jelas dan dapat  

diimplementasikan di seluruh organisasi. Pernyataan risk appetite harus berhubungan 

dengan usaha mencapai tujuan perusahaan dan harus mulai dari manajemen tingkat 

atas. Menentukan risk appetite suatu organisasi akan membantu menentukan batas 

risiko yang dapat diterima atau diambil, yang akhirnya memengaruhi tujuan 

perusahaan baik secara positif maupun negatif.  

2.6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Sehubungan dengan penyederhanaan jenis bank yang terdapat di Indonesia 

sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No.7, Tahun 1992 yang disempurnakan 

lagi menjadi Undang-Undang Perbankan No.10,Tahun 1998 maka jenis bank yang 

terdapat di Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). 

Undang-Undang No. 10, Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan sebagai 

berikut. 

1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, baik mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya.  

2) BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. BPR melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran.  
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BPR merupakan perusahaan perbankan yang memiliki karakteristik berbeda 

dibandingkan dengan bank umum. Eksistensi BPR dimaksudkan secara khusus untuk 

menjangkau masyarakat dari golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, baik di 

pedesaan maupun di perkotaan. Dalam hal lainnya, BPR cenderung menerapkan 

mekanisme pelayanan jasa yang lebih sederhana, tingkat suku bunga yang lebih 

tinggi, dan lebih bersikap proaktif dalam mencari nasabah dibandingkan dengan bank 

umum.  

Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, sehingga sangat diperlukan 

pengelolaan yang hati-hati karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya. 

Bank di dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menerapkan prinsip kehati-

hatian. Bank juga harus tetap menjaga kesehatannya demi kepentingan masyarakat 

pada umumnya dan para nasabah penyimpan dana khususnya. Perbankan juga 

mempunyai pengaruh yang amat menentukan dalam kegiatan ekonomi modern di 

manapun. 

2.7 Kajian Empiris Variabel-variabel Penelitian. 

2.7.1 Pengaruh Risiko Suku Bunga dan Risiko Kredit terhadap Risk Appetite. 

Risk appetite telah banyak dibahas dalam teori keuangan modern.  Belghitar 

and Clark, (2010) menghubungkan istilah risk appetite  dan risk aversion. Risk 

aversion didefinisikan sebagai sejauh mana agen tidak menyukai risiko dan 

menghindari risiko tersebut. Risk aversion merupakan representasi paling umum dari 

risk appetite (Belghitar and Clark, 2010). Risk appetite (selera risiko) mengacu pada 

"jumlah dan jenis risiko yang siap dicari, dipertahankan, atau diambil oleh 

organisasi". Kata selera (appetite) diartikan sebagai upaya menentukan bagaimana 

"lapar" anda untuk risiko.   
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Studi empiris tentang pengaruh risiko suku bunga dan risiko kredit terhadap 

risk appetite masih terbatas, namun dapat diuraikan secara konsep bahwa risiko suku 

bunga dan risiko kredit yang semakin tinggi dihadapi oleh bank mencerminkan risk 

appetite atau selera risiko manajernya semakin tinggi, demikian sebaliknya. Semakin 

rendah risiko suku bunga dan risiko kredit yang dihadapi bank, maka akan 

mencerminkan semakin rendah  risk appetite atau selera risiko manajernya. 

Berdasarkan konsep tersebut maka  hubungan risk appetite dengan risiko suku bunga 

dan risiko kredit adalah positif. Konsep hubungan risiko suku bunga dan risiko kredit 

terhadap risk appetite akan diperkuat dengan cara mengeksplor melalui informan 

yang kompoten. 

2.7.2  Pengaruh Risiko Suku Bunga terhadap Profitabilitas. 

Risiko suku bunga adalah kemungkinan menurunnya profitabilitas dan nilai 

aset sebagai akibat dari perubahan suku bunga. Risiko suku bunga memengaruhi 

banyak organisasi, baik peminjam maupun investor, terutama memengaruhi sektor 

industri  padat modal (Horcher, 2005). Risiko suku bunga merupakan salah satu jenis 

dari risiko keuangan yang memengaruhi semua lembaga keuangan dan merupakan 

risiko yang biasa dihadapi oleh perbankan.  

Studi empiris tentang pengaruh risiko suku bunga terhadap profitabilitas telah 

banyak dilakukan. Wirasukma (2015) melakukan studi empiris pada perusahaan 

perbankan yang masuk dalam Indeks INFOBANK15 dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009 – 2013, menemukan bahwa risiko suku bunga yang diukur 

dengan net interest margin (NIM) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini 

membuktikan bahwa kualitas kredit yang baik dan peningkatan risiko tingkat bunga 

dapat meningkatkan pendapatan bunga bersih sehingga akan meningkatkan laba dan 
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meningkatkan profitabilitas. Gerald (1984) yang meneliti tentang profitabiltas bank 

dan risiko suku bunga, menemukan bank-bank dengan sekala kecil memiliki 

profitabilitas yang lebih tinggi sebagai akibat dari perubahan suku bunga 

dibandingkan bank-bank dengan sekala besar. Hasibuan (2006) juga menemukan  

bahwa risiko suku bunga yang diproksikan dengan net interest margin (NIM), yaitu 

rasio antara pendapatan bunga terhadap rata-rata aktiva produktif berpengaruh positip 

terhadap profitabilitas bank pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. Fathi (2012) juga menemukan bahwa risiko suku bunga yang diproksikan 

dengan net interet margin (NETIM) berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang 

diukur dengan ROE. NETIM merupakan hasil bagi antara Interest Income dikurangi 

Interest Expense dengan Total Assets. NETIM menunjukkan sensitivitas dan elastisitas 

profitabilitas bank terhadap risiko suku bunga. 

Risiko suku bunga adalah risiko pasar yang timbul akibat berubahnya kondisi 

pasar yang dapat merugikan bank. Selanjutnya Scannella dan Bennardo (2013), 

menemukan bahwa risiko suku bunga menyebabkan penurunan laba bersih karena 

perubahan suku bunga, sehingga mengakibatkan profitabilitas menurun atau risiko 

suku bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

2.7.3 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas 

Keberadaan sebuah bank tidak hanya untuk menerima deposito tetapi juga 

untuk memberikan fasilitas kredit. Sehubungan dengan itu, bank akan terkena risiko 

kredit akibat adanya kredit macet. Kredit merupakan jumlah uang yang akan 

dibayarkan pada masa depan. Risiko kredit terjadi karena pembayaran yang 

diharapkan mungkin tidak dilakukan, sehingga akan mengakibatkan profitabilitas 

berkurang. Keberhasilan bisnis perbankan tergantung pada pengukuran yang akurat 



33 
 

dan efisiensi pengelolaan risiko kredit yang lebih tinggi daripada risiko lainnya 

(Funso, et al., 2012).  

Bahrini (2011) melakukan penelitian empiris tentang  non performing loan di 

negara Tunisia menemukan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas. Kolapo (2012), yang melakukan penelitian  Risiko kredit  

Bank Komersial di negara Nigeria serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan profitabilitas, juga menemukan hal yang sama, bahwa 

meningkatnya risiko kredit dapat menurunkan kinerja bank di Negara Nigeria. Hal 

yang sama juga ditemukan oleh Idowu, et al (2014), yang  melakukan penelitian 

tentang Dampak Manajemen Risiko Kredit terhadap Kinerja Bank Komersial di 

Negara Negeria.  

Clifford (2012) melakukan penelitian tentang  non performing loan di negara 

Zimbabwe, menemukan bahwa meningkatnya non performing loan berdampak pada 

menurunnya profitabilitas bank. Hal yang sama juga ditemukan oleh Buchory (2012) 

pada Bank Komersial di negara Nigeria; Margaretha et al (2013) pada perbankan di 

negara Indonesia; dan  David  (2015) pada Bank pemerintah di negara Pakistan. 

Pada sisi lain, Haneef (2012) meneliti tentang  dampak non performing loans 

terhadap profitabilitas pada sektor perbankan di negara Pakistan. Haneef menemukan 

bahwa non performing loan (NPL) sebagai proksi risiko kredit berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. Temuan ini didukung oleh Ogboi, et al (2013). Azeem, et al., 

(2014) meneliti tentang dampak non performing loans terhadap profitabilitas pada 

sektor perbankan  menemukan hal yang sama yaitu meningkatnya pengelolaan risiko 

kredit mampu meningkatkan profitabilitas bank. 
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2.7.4 Pengaruh Risk Appetite terhadap Profitabilitas. 

Berdasarkan uraian pengaruh risiko suku bunga dan risiko kredit terhadap risk 

appetite, pengaruh risiko suku bunga terhadap profitabilitas, dan pengaruh risiko 

kredit terhadap profitabiltas dapat dipahami bahwa tinggi rendahnya risk appetite atau 

selera risiko manajer bank  mencerminkan tinggi  rendahnya keberanian menejer bank  

mengambil keputusan yang berisiko, yang berharap dapat meningkatkan 

profitabilitasnya.  Manajer bank  sebagai pengambil keputusan operasional bank pada 

umumnya  memiliki karakteristik risk averse. Hal ini menunjukkan, manajer bank 

yang berani menghadapi risiko yang lebih tinggi, berharap mendapatkan profitabilitas 

yang lebih tinggi. Konsep tentang hubungan risk appetite dan profitabilitas bank akan 

dikuatkan dengan mengeksplor atau menggali dengan melakukan wawancara kepada 

informan yang dianggap kompeten. Berdasarkan konsep tersebut maka  hubungan risk 

appetite dengan profitabilitas adalah positif. 

2.8  Pemetaan Posisi Penelitian 

Perkembangan studi mengenai risk appetite, risiko kredit, risiko suku bunga, 

dan profitabilitas yang pernah dilakukan dipetakan pada tabel 2.1 berikut ini. 

 Tabel 2. 1 Pemetaan Posisi Riset terdahulu yang berhubungan dengan Risk 

Appetite, Risiko Kredit, Risiko Suku Bunga, dan Profitabilitas. 

 
No Kajian teori/  

Penelitian 

 

 

Nama/Tahun 

Risk 

Ap- 

petite 

 

Tujuan Organisasi 

Risiko 

Kredit 

Risiko  

Suku 

Bunga 

Laba ROE ROA Profita

bilitas 

  

1 Abdelaziz, et 

al (2011) 
    x x  

2 Abiola, Olousi 

(2014) 
    x x  

3 Azeem, et al., 

(2014) 
    x x  

4 Clifford 

 (2012) 
    x x  
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 Kajian teori/  

        Penelitian 
 

Nama/Tahun 

Risk 

Ap- 

petite 

Tujuan Organisasi Risiko 

Kredit 

Risiko  

Suku 

Bunga  

Laba 

 

ROE 

 

ROA 

Profita 

bilitas 

5 Dhanani, et al 

(2008) 
 x     x 

6 Drehman, et 

al 

(2008) 

    x x x 

7 Epetimehin, 

( 2013) 
x x      

8 Fathi  

(2012) 
 x  x  x x 

9 Funso, et al., 

2012 
   x  x x 

10 Gerald  

(1984) 
    x  x 

11 Haneef 

 (2012) 
    x x  

12 Javaid, et al 

(2011) 
   x  x  

13 Kaaya, et al 

(2013) 
   x  x  

14 Khan, Sattar 

2014 
    x  x 

15 Wirasukma 

(2015) 
    x  x 

16 Sukadana 

(2015) 
x   x x x x 

Keterangan: tanda silang (x) menunjukkan posisi obyek studi yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


