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PENDAHULUAN 

• Dari perspektif bankir, penggunaan modal yang 

kurang adalah cara untuk menarik (mengungkit) 

keuntungan aset, sehingga menghasilkan tingkat 

pengembalian ekuitas tinggi. 

• Regulator lebih suka bank meningkatkan modal 

untuk menjamin keamanan &  kesehatannya 

dalam kejadian keuntungan menjadi negatif. 

• Keduanya berpandangan sama, yaitu ada 

persetujuan total, bahwa modal adalah blok 

bangunan bisnis perbankan yang mendasar untuk 

bertahan & bertumbuh. 



Definisi Modal 

• Modal dalam perbankan: ekuitas + utang 

jangka panjang. 

• Ekuitas: rekening residual dalam pengertian 

bahwa itu adalah perbedaan antara aset  

total dengan kewajiban total. 

• Modal bank juga termasuk cadangan yang 

dibentuk untuk memenuhi kerugian2 operasi 

bank yang tidak teranstisipasi dari 

pinjaman2, SGU, & sekuritas2. 



Pengertian dan Fungsi 

• Modal adalah dana yang berasal dari pemilik atau para 
pemegang saham ditambah dengan agio saham dan 
hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. 

• Fungsi modal bank; pertama, sebagai penyangga untuk 
menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. 
Artinya, ia berfungsi sebagai pelindung kepentingan 
deposan. Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas 
maksimum pemberian kredit. Ketiga, modal menjadi 
dasar perhitungan bagi partisipan pasar untuk 
mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif 
dalam menghasilkan keuntungan  



Ekuitas  

• Ekuitas terdiri atas saham biasa, saham 
preferen, surplus, & keuntungan tidak 
dibagi. 

• Nilai buku ekuitas: penjumlahan dari semua 
komponen. 

• Nilai pasar ekuitas merefleksikan tidak 
hanya nilai ekuitas masa lalu, tetapi juga 
nilai bank mendatang yang diharapkan. 

• Secara normal: nilai pasar ekuitas > nilai 
buku ekuitas. 



Utang Jangka Panjang 

• Obligasi subordinasi & debentur: sumber 

utang jangka panjang (LTD) bank. 

• LTD bank < LTD perusahaan nonkeuangan. 

• Keunggulan utama penggunaan modal 

utang: pembayaran bunga dapat 

mengurangi pajak. 

• Bagi bank kecil, penggunaan LTD lebih 

mahal, karena adanya biaya transaksi tetap, 

& kurang likuid. 



Cadangan  

• Penetapan cadangan untuk memenuhi 
kerugian2 pinjaman tidak terantisipasi, bank 
membebankan suatu rekening yang disebut 
provisi untuk kerugian2 pinjaman (PLL). 

• Cadangan lain: cadangan untuk kerugian2 
pinjaman dilaporkan pada sisi kewajiban 
neraca & disebut penghargaan untuk 
kerugian2 pinjaman. 

• Cadangan modal dikembangkan oleh 
regulator dalam mengukur kecukupan 
modal. 



PERANAN MODAL BANK 

Ada tiga peranan dasar modal bank: 

1. Sumber dana: membelanjai biaya2 awal, 

& membelanjai pertumbuhannya. 

2. Digunakan sebagai perlindungan untuk 

menyerap kerugian2 operasi yang tidak 

terantisipasi. 

3. Menunjang atas pertanyaan kecukupan 

modal. 



Kegagalan Lembaga Depositori & 

Modal 

• Beberapa alasan disebut untuk kerugian2 
besar: 1. problema manajemen tingkat 
bunga, 2. tingkat bunga yang tinggi & 
bergejolak, 3. penurunan ekonomi lokal & 
regional, 4. deregulasi yang memperluas 
peluang mengambil risiko, 5. perubahan2 
dalam hukum pajak, 6. manajemen yang 
buruk, & 7. praktik2 ilegal & tidak etis. 

• Sumber alasan ini karena adanya asuransi 
deposito, sehingga menciptakan problema 
moral hazard. 



KECUKUPAN MODAL 

• Kecukupan modal dipandang berbeda 
antara regulator & para pemegang saham. 

• Fokus regulator pada distribusi keuntungan 
bank yang lebih rendah. 

• Fokus para pemegang saham pada bagian 
sentral distribusi keuntungan atau pengem-
balian tersedia yang diharapkan bagi 
mereka. 

• Para pemegang saham menerima 
kompensasi untuk risiko bank, sedangkan 
regulator tidak. 



Kecukupan Modal Minimum 

• Bank harus memelihara kecukupan modalnya 
dengan suatu rasio yang disebut dengan rasio 
kecukupan modal atau capital adequacy ratio 
(CAR) 

•  Terdapat dua metode perhitungan kecukupan 
modal minimum bank; pertama, 
membandingkan modal dengan dana-dana 
pihak ketiga. Kedua, membandingkan modal 
dengan aktiva berisiko yang lebih dikenal 
dengan istilah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 
(ATMR).  



Kecukupan Modal Minimum 
(membandingkan modal dengan dana pihak ketiga) 

Membandingkan Modal dengan DPK 

Perhitungan ini merupakan rasio modal 
dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga, baik 
giro tabungan atau deposito. 

Rumus: 

   Modal Inti dan Cadangan  : 10% 

                DPK 

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio 
modal atas simpanan cukup dengan 10%. Rasio 
ini sudah cukup untuk meniali tingkat kesehatan 
modal bank.  



Kecukupan Modal Minimum 

(Rasio Modal dengan ATMR) 
 Ukuran inilah yang dewasa ini biasa dipakai oleh seluruh 

bank di dunia 

 Ukuran ini didasarkan pada kesepakatan bank sentral negara 
maju yang disponsori AS, Kanada, Eropa dan Jepang yang 
tergabung dalam organisasi Bank for International 
Settlements (BIS) 

 Kesepakatan itu dicapai pada tahun 1988 setelah 
mengevaluasi sistem dan struktur perbankan international 
dengan indikasi; pertama, krisis pinjaman negara Amerika 
latin yang mengganggu peredaran uang internastional. 
Kedua, persaingan tidak fair antara bank jepang dengan 
negara Eropa lantaran bank jepang memberi bunga yang 
cukup rendah dan menetapkan ketentuan CAR hanya 2% – 
3% saja. Ketiga, terganggunya pinjaman international yang 
berpengaruh pada perdagangan international.  

 BIS Menetapkan CAR 8% Modal terhadap aktiva yang 
berisiko  



• BIS Menetapkan CAR 8% Modal modal 

thd aktiva berisilo  

• Tinggi Rendahnya CAR, dipengaruhi oleh; 

– Modal Yang dimiliki 

– Risiko pada aktiva (penyaluran dana) 

• Penentuan prosentasi CAR ini menjadi 

salah satu acuan bagi kesehatan bank 

– Kewajiban Pemenuhan Modal Miniimun sama 

atau lebih dari 8% dinilai sehat 

– Kewajiban Pemenuhan Modal Miniimun 

kurang dari 8% dinilai kurang sehat 

 



Kecukupan Modal Minimum 

(Rasio Modal dengan ATMR) 
• Rumus Perhitungan CAR ini adalah  

        Modal inti dan cadangan  

    ATMR 

• Nilai ATMR diperoleh dengan cara mengalikan nilai item 
pada neraca aktiva produktif atau administratif dengan 
bobot resiko. 

• Contoh I: Pembiayaan KPR sebesar Rp. 1 M dengan 
bobot risiko 50%, maka nilai ATMR nya adalah Rp. 500 
jt 

• Contoh: Bank MU mengeluarkan surat  jaminan (L/C) 
atas permintaan Pemda Jember sebesar Rp. 1M dengan 
bobot risiko 20%, maka nilai ATMR adalah Rp. 200 jt.   

X 100% = 8% 



Pandangan Regulator 

• Risiko keuangan meningkatkan probabilitas 

kebangkrutan bank. 

• Jika modal tidak cukup untuk menyerap 

kerugian2, regulator harus menutup bank 

berkaitan dengan alat modal. 

• Kebijakan regulator dalam memandang 

kecukupan modal harus mempertimbangkan  

kemanfaatan potensial atas keamanan & 

kesehatan terhadap biaya2 potensial 

efisiensi & persaingan. 



Standar2 Modal 

• Regulator menyukai modal tambahan 

sebagai penyangga terhadap kebangkrutan 

untuk meningkatkan keamanan & kesehatan 

sistem keuangan. 

• Perluasan variasi metode untuk menilai 

kecukupan modal diterapkan oleh regulator. 

• Problema standar modal: 1. keterlaksanaan-

nya, 2. pertanyaan atas keadilan. 



Persyaratan2 Modal Disesuaikan-

Risiko 
• Ada dua kategori modal: 1. Modal Tier 1 

atau “inti”, 2. Modal Tier 2 atau “pelengkap”. 

• Modal Tier 1 mengukur ekuitas yang 
dipegang = jumlah ekuitas nyata, meliputi 
saham biasa, surplus, laba ditahan, & 
saham preferen perpetual. Cadangan modal 
tidak termasuk ekuitas. 

• Modal Tier 2 terdiri dari cadangan kerugian 
pinjaman, utang subordinasi, saham 
preferen jangka menengah, & item2 selain 
yang dihitung sebagai modal primer. 



Macam-macam  

Modal Inti (tier 1): 

• Modal disetor; modal yang telah disetor secara efektif oleh pemilik 
bank. 

• Agio saham; selisih setoran modal yang diterima bank dikarenakan 
harga saham melebihi nilai nominalnya. 

• Cadangan umum; cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 
yang ditahan dengan persetujuan RUPS. 

• Cadangan tujuan; bagian laba yang setelah pajak yang disisihkan 
dengan tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. 

• Laba ditahan; saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS 
diputuskan untuk tidak dibagikan. 

• Laba tahun lalu; hanya diperhitungkan sebesar 50% sbg modal inti 

• Laba tahun berjalan sebelum pajak juga dihutung 50%. 

• Laba bersih anak perusahaan 
 



Macam-macam 

Modal pelengkap/ cadangan (Tier 2) 

• Cadangan Revaluasi aktiva tetap; cadangan yang dibentuk dari 
selisih penilaian kembali aktiva tetap (mendapat persetujuan Dijem 
pajak) 

• Penyisihan penghapusan aktiva produktif; cadangan yang dibentuk 
dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. P2AP hanya 
boleh dari 1,25% dari ATMR. 

• Modal Pinjaman 

• Pinjaman subordinasi dengan ciri-ciri: ada perjanjian tertulis pemberi 
pinjaman dengan bank, mendapat persetujuan BI, tidak dijamin 
bank bersangkutan, min berjangka 5 th, perlunasan hytang harus 
dapat persetujuan BI, hak tagi bila trejadi likuidasi berlaku paling 
akhir. 

 Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal 
setinggi-tingginya 100 % dari jumlah modal inti. 

 

 

 



Keseragaman Persyaratan Modal 

• Penetapan rasio2 modal primer terhadap aset 

minimum. 

• Modal primer: saham biasa, saham preferen, 

surplus modal, keuntungan tidak dibagi, 

cadangan2 modal, & instrumen2 nonutang 

lainnya. 

• Penyeragaman pengukuran rasio modal/ aset atas 

kecukupan modal, bank2 besar yang kekurangan 

modal biasanya menerbitkan modal baru, 

mengurangi aset2 likuid yang dipegangnya, & 

meningkatkan aktivitas2 OBS. 



Persyaratan2 Modal Disesuaikan-

Risiko 
• Skema penimbangan untuk perhitungan 

aset2 disesuaikan risiko untuk tujuan 
persyaratan modal berisiko kredit (lihat Tabel 
12-2). 

• Untuk menghitung persyaratan modal 
minimum untuk bank dalam ketentuan 
rupiah: 

• K = Rasio minimum x [0,00(A1) + 0,20(A2) + 
0,50(A3) + 1,00(A4). 

• Rumus dalam kurung disebut sebagai aset2 
disesuaikan risiko. 



Persyaratan2 Modal Disesuaikan-

Risiko 

• Skema penimbangan-risiko untuk aktivitas2 OBS 

dapat dilihat pada Tabel 12-3. 

• Item2 ini pertama harus dikonversi pada jumlah 

“ekuivalen kredit” on-balance sheet (BS). 

• Item2 diberikan kategori risiko on-BS yang tepat, & 

persyaratan modal kemudian dihitung. 

• Dua tipe penyesuaian risiko pasar: 1. risiko pasar 

umum, yang berkaitan dengan pasar keuangan 

sebagai keseluruhan, 2. risiko spesifik, berkaitan 

dengan faktor2 risiko lain. 



TITIK PANDANG PARA 

PEMEGANG SAHAM 

• Para pemegang saham mengambil bauran optimal 

atas pembelanjaan utang & ekuitas untuk 

memaksimumkan nilai sahamnya. 

• Risiko keuangan berkaitan dengan meminjam 

dana untuk membelanjai aset2. 

• Risiko keuangan terefleksi dalam variabilitas EPS. 

• Hubungan antara penggunaan utang & variabilitas 

EPS:  

• % Perubahan EPS = % Perubahan EBIT x (EBIT – 

Beban bunga)/EBIT. 



Risiko Keuangan & Penilaian 

Saham 

• Dalam ketiadaan bentuk disiplin pasar, 
regulator harus mengontrol leverage bank 
dengan menetapkan standar2 modal & 
menentukan biaya2 kepatuhan pada bank 
yang melanggar standar2 ini. 

• Efek utang, pajak, & regulasi pada penilaian 
bank (& selanjutnya kekayaan pemegang 
saham): VL = VU + tD – C. 

• Penggunaan utang optimal terjadi jika VL 
dimaksimumkan. 



Kontrol Korporasi 

• Penggunaan utang lebih besar meningkatkan 

kontrol korporasi pemegang saham atas 

manajemen &, selanjutnya operasi bank. 

• Kepemilikan yang lebih terkonsentrasi dengan 

pemegang saham lebih sedikit cenderung untuk 

memperbesar kontrol manajemen. 

• Kinerja jelek akan cenderung untuk menggerakkan 

kepentingan di antara para pemegang saham 

mempunyai perhatian terhadap kapabilitas 

manajemen. 

• Pengambilan secara paksa juga dimungkinkan. 



Penentuan Waktu Pasar 

• Pergerakan harga siklikal dalam pasar2 

utang & ekuitas dapat mempengaruhi 

keputusan pembelanjaan bank. 

• Tingkat bunga tinggi & harga utang turun  

pembelanjaan ekuitas lebih murah. 

• Inflasi diharapkan naik, utang lebih dipilih 

daripada ekuitas. 

• Pendapatan bank juga dapat mempengaruhi 

penggunaan utang oleh bank.  



Pertimbangan2 Investasi Aset 

• Aset bank & keputusan kapitalisasi 

berkaitan dalam beberapa tingkat. 

• Pembatasan2 juga ada pada pembelian 

investasi sekuritas yang bervariasi yang 

dipegang oleh bank. 

• Risiko aset yang meningkat, modal 

bank lebih dibutuhkan untuk menyerap 

kerugian2 potensial. 



Kebijakan Dividen 

• Dividen dikehendaki para pemegang saham 
untuk konsumsi & diversifikasi investasinya. 

• Kebijakan dividen: 1. pendekatan dividen 
tetap, 2. strategi DPR tetap. 

• Perusahaan memberikan dividen sebagai 
cara untuk memberi sinyal kepada para 
pemegang saham atas perubahan 
mendatang yang diharapkan dalam 
keuntungan. 

• Kebijakan dividen optimal dalam pengertian 
memaksimumkan harga saham. 



Kapasitas Utang & Biaya Transaksi 

• Jumlah kapasitas meminjam menyediakan 

pelambatan yang dapat digunakan untuk 

memenuhi problema likuiditas yang tidak 

terantisipasi.  

• Biaya penerbitan ekuritas dapat 

mempengaruhi rencana pembelanjaan bank. 

• Akuisisi utang bagi korporasi nonkeuangan 

lebih mahal dibanding lembaga perbankan. 

• Bagi bank2 besar, biaya transaksi 

penerbitan ekuitas relatif mahal. 



Merger & Akuisisi 

• Pertumbuhan eksternal melalui merger & 

akuisisi secara umum mensyaratkan 

penerbitan baru untuk membeli 

kepentingan ekuitas kontrol dalam 

lembaga target. 

• Bank mengantisipasi pengambialihan oleh 

lembaga lain dapat membeli kembali 

ekuitas.  



Ekspansi Internal 

• Suatu tingkat dalam mana bank dapat 

secara internal memperluas aset2-nya & 

masih mempertahankan rasio modalnya 

disebut sebagai tingkat gerenasi modal 

internal (ICGR). 

• ICGR = (1/Rasio modal) x ROA x (ERR). 

• Penurunan dalam rasio modal 

memungkinkan perluasan aset2 bank lebih 

cepat. 


