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Pengertian Bunga Bank 

“Balas jasa yang diberikan oleh bank yang 

berdasarkan prinsip konvensional kepada 

nasabah yang membeli atau menjual 

produknya”. 

Harga yang harus dibayar kepada nasabah 

(yang memiliki simpanan) dengan yang harus 

dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah 

yang memperoleh pinjaman) 



Jenis-jenis Bunga Bank 
1. Bunga simpanan => bunga yang diberikan sebagai 

rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang 

menyimpan uang di bank. Bunga simpanan 

merupakan harga yang harus dibayarkan bank 

kepada nasabahnya. Contoh : Jasa giro, bunga 

tabungan, dan bunga deposito 

2. Bunga pinjaman => Bunga yang diberikan kepada 

peminjam atau harga yang harus dibayar oleh 

nasabah peminjam kepada bank. Contoh : Bunga 

kredit. 



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku 

Bunga 

1. Kebutuhan dana => Apabila bank kekurangan dana, 
sementara permohonan pinjaman meningkat, maka 
yg dilakukan oleh bank agar dana tsb cepat 
terpenuhi dgn meningkatkan suku bunga simpanan. 
Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan 
pula meningkatkan bunga pinjaman, begitu juga 
sebaliknya. 

2. Persaingan =>Dalam memperebutkan dana 
simpanan, maka di samping faktor promosi, yang 
paling utama pihak perbankan harus memperhatikan 
pesaing.  

 



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga, 

lanjutan 

3. Kebijaksanaan pemerintah =>Bunga pinjaman 
dan simpanan tidak boleh melebihi bunga yang 
sdh ditetapkan oleh pemerintah 

4. Target laba yang diinginkan => Sesuai dgn target 
laba yang diinginkan, jika laba yg diinginkan 
besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan 
sebaliknya. 

5. Jangka waktu =>Semakin panjang jangka waktu 
pinjaman, maka semakin tinggi bunganya, hal ini 
disebakan besarnya kemungkinan resiko dimasa 
mendatang. 

 



6. Kualitas jaminan =>Semakin likuid jaminan yang 
diberikan, semakin rendah bunga kredit yang 
dibebankan dan sebaliknya. 

7. Reputasi perusahaan =>Bonafiditas suatu 
perusahaan yg akan memperoleh kredit sangat 
menentukan tingkat suku bunga yg akan 
diberikan nantinya. 

8. Produk yang kompetitif =>Produk yg dibiayai laku 
dipasaran, produk yg kompetitif, bunga kredit yg 
diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan 
produk yg kurang kompetitif. 

 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga, 

lanjutan 



9. Hubungan baik => Bank menggolongkan 
nasabah antara nasabah utama (primer) dan 
nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini 
berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah 
yang bersangkutan thdp bank. 

10.Jaminan pihak ketiga => Perusahaan yg 
memberikan jaminan kepada penerima kredit. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga, 

lanjutan 



Komponen-komponen dalam 

Menentukan Bunga Kredit 

1) Total biaya dana (cost of fund) =>Merupakan 

total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk 

memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan maupun deposito. 

2) Biaya operasi => Penggunaan sarana dan 

prasarana memerlukan sejumlah biaya yang 

harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. 



3. Cadangan risiko kredit macet => Cadangan terhadap 

macetnya kredit yg akan diberikan, ini disebabkan 

setiap kredit mengandung resiko yg tak terbayar. 

4. Laba yang diinginkan => Dalam menginginkan laba 

bank hrs mempertimbangkan kondisi pesaing dan 

kondisi nasabah. 

5. Pajak =>Merupakan kewajiban yg dibebankan 

pemerintah kepada bank yg memberikan fasilitas 

kredit kepada nasabahnya. 

 

Komponen-komponen dalam 

Menentukan Bunga Kredit, lanjutan 



Contoh komponen pembebanan 

suku bunga kredit: 
PT. Bank MARINDO menentukan suku bunga deposito 

sebesar 18% PA kepada para deposannya. Cadangan 

Wajib (RR) yg ditetapkan pemerintah adalah 5%. 

Kemudian Biaya Operasi yg dikeluarkan adalah 6% dan 

cadangan risiko kredit macet 1%. Laba yg diinginkan 

adalah 5% and pajak 20%. 

Pertanyaan : Hitung berapa bunga krdeit yg diberikan 

(based lending rate) kepada para debiturnya 

(peminjam) 



 

Cost of Fund =Bunga yg dibebankan 

     100% - cadangan Wajib 

 

Cost of Fund = ___8%___ = 18%  = 18,95% 

     100% - 5%    95% 

 

Contoh komponen pembebanan 

suku bunga kredit: 



Jadi cost of fund 18,95% dibulatkan menjadi 19% untuk menghitung 

bunga kredit yang diberikan adalah sebagai berikut : 

Total biaya dana (cost of fund)   19% 

Total biaya oprasi       6% 

       25% 

Cadangan risiko kredit macet     1% 

       26% 

Laba yang diinginkan      5% 

        31% 

Pajak 20% dari laba (5%)       1% 

Bunga kredit yg diberikan (based lending rate) 32% 

 

Contoh komponen pembebanan 

suku bunga kredit: 



Jenis-jenis Pembebanan 

 Suku Bunga Kredit 
1) Metoda sliding rate =>Pembebanan bunga setiap bulan 

dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga 

yg dibayarkan nasabah setiap bulan menurun seiring 

dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, 

pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Cicilan 

nasabah (pokok pinjaman + bunga) otomatis dari bulan 

ke bulan semakin menurun. Jenis Slinding rate ini 

biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan 

maksud si nasabah merasa tidak terbebani terhadap 

pinjamannya. 



2. Metoda flat rate => Pembebanan bunga setiap 

bulan tetap dari jumlah pinjaman, demikian 

pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar 

sama sehingga cicilan setiap bulan sama 

sampai kredit berakhir. 

3. Metoda floating rate 

Jenis-jenis Pembebanan 

 Suku Bunga Kredit, lanjutan 



XIV. MANAJEMEN RISIKO 

TINGKAT BUNGA 

• GAMBARAN UMUM MANAJEMEN RISIKO 

TINGKAT BUNGA 

• MODEL PENENTUAN HARGA 

• KELEMAHAN MODEL PENENTUAN HARGA 

• MODEL MATURITAS 

• KETERKAITAN MATURITAS DAN EKSPOSUR 

RISIKO TINGKAT BUNGA 

• TUGAS TERSTRUKTUR 



GAMBARAN UMUM MANAJEMEN 

RISIKO TINGKAT BUNGA (1) 
• FI seringkali tidak menyelaraskan maturitas antara 

aset2 & kewajiban2-nya, sehingga mereka 
menanggung sendiri terhadap risiko tingkat bunga. 

• Akibatnya, cukup banyak FI yang mengalami 
kebangkrutan ekonomi atau nilai bersih para 
pemiliknya terhapus. 

• Dua metode untuk mengukur risiko tingkat bunga: 1. 
Model penentuan harga kembali, & 2. Model 
maturitas. 



GAMBARAN UMUM MANAJEMEN 

RISIKO TINGKAT BUNGA (2) 
• Model penentuan harga kembali sering dise-

but model kesenjangan pendanaan, mengon-
sentrasikan pada pengaruh perubahan tingkat 
bunga terhadap pendapatan bunga bersih (NII) 
FI. 

• Model maturitas melibatkan pengaruh peruba-
han tingkat bunga terhadap nilai pasar semua 
aset2 & kewajiban2 FI & pada akhirnya nilai 
bersihnya. 



GAMBARAN UMUM MANAJEMEN 

RISIKO TINGKAT BUNGA (3) 
• Dasar pergerakan tingkat bunga adalah strategi 

kebijakan moneter bank sentral. 

• Melalui operasi pasar terbuka secara harian seperti 
membeli & menjual T-bond & T-bill, bank sentral 
berusaha mempengaruhi pasokan uang & level 
tingkat bunga. 

• Tingkat bunga mempengaruhi variabel2 keuangan 
yang berpengaruh terhadap keputusan ekonomi, 
seperti apakah mengeluarkan atau menabung. 



GAMBARAN UMUM MANAJEMEN 

RISIKO TINGKAT BUNGA (4) 

• Pengaruh bank sentral AS pada tingkat bunga 
melalui strategi kebijakan moneternya adalah 
meningkatkan level integrasi pasar keuangan 
ke seluruh dunia. 

• Bank Indonesia mempengaruhi tingkat bunga 
melalui mekanisme jual beli SBI, sehingga 
tingkat bunga yang diinginkan terhadap dunia 
perbankan dalam negeri dapat dicapai. 



MODEL PENENTUAN HARGA 

KEMBALI 

• Pendahuluan 

• Aset2 Sensitif-Tingkat Bunga 

• Kewajiban2 Sensitif-Tingkat Bunga 

• Perubahan2  yang Sama dalam Tingkat Bunga 

atas RSAs & RSLs 

• Perubahan2 Tidak Sama dalam Tingkat Bunga 

atas RSAs & RSLs 



Pendahuluan (1) 

• Model penentuan harga kembali atau kesenjangan 
pendanaan secara esensial adalah analisis arus kas 
akuntansi nilai buku atas pendapatan bunga yang 
dihasilkan atas aset2 FI & beban bunga yang 
dibayar atas kewajiban2-nya (atau pendapatan 
bunga bersih) selama beberapa periode khusus. 

• Fed mewajibkan bank2 untuk melaporkan secara 
triwulanan kesenjangan untuk aset2 & kewajiban2 
dengan maturitas yang diklasifikasi dengan cara 
tertentu. 



Pendahuluan (2) 
• Dengan ketentuan tsb., bank melaporkan kesenja-

ngan2 dalam masing2 kelompok maturitas dengan 
menghitung sensitivitas tingkat bunga dari masing2 
aset (RSA) dan masing2 kewajiban (RSL) dalam 
neracanya. 

• Sensitivitas tingkat bunga: aset atau kewajiban 
dihargai kembali pada atau dekat tingkat bunga 
pasar yang berlaku dalam suatu kelompok maturitas. 

• Eksposur pendapatan bunga bersih FI (eksposur 
keuntungan) terhadap perubahan2 tingkat bunga 
dalam kelompok2 maturitas berbeda. 



Pendahuluan (3) 

• Perubahan dalam pendapatan bunga bersih dalam 
kelompok maturitas ke-i (NIIi): 

• NIIi = (GAPi)Ri = (RSAi – RSLi)Ri. 

• Kesenjangan kumulatif seluruh kategori penentuan 
harga kembali yang bervariasi (CGAP), menghitung 
jumlah seluruh kesenjangan pada setiap kelompok 
tertentu, misalnya kesenjangan kumulatif umum 
adalah kesenjangan penentuan harga kembali satu-
tahun. 

• NIIi = (CGAPi)Ri. 



Aset2 Sensitif-Tingkat Bunga 

• Aset2 sensitif-tingkat bunga dikelompokkan 
berdasarkan jangka waktu tertentu, yang 
biasanya 1 tahun. 

• Pada Tabel 17-2, yang masuk RSA satu tahun: 

• 1. Pinjaman2 konsumen jangka pendek; 

• 2. T-bill tiga-bulan; 

• 3. T-notes enam-bulan; 

• 4. Hipotek bertingkat bunga mengambang 30-
tahun. 



Kewajiban2 Sensitif-Tingkat Bunga (1) 

• Kewajiban2 sensitif-tingkat bunga dikelompokkan 

berdasarkan jangka waktu tertentu, yang biasanya 1 

tahun. 

• Pada Tabel 17-2, yang masuk RSL satu-tahun: 

• 1. Sertifikat deposito tiga-bulan; 

• 2. Akseptasi bankir tiga-bulan; 

• 3. Kertas komersial enam-bulan; 

• 4. Deposito berjangka satu-tahun. 



Kewajiban2 Sensitif-Tingkat Bunga (2) 

• Giro tidak dimasukkan dalam RSL, karena masih 

menjadi perdebatan: tidak termasuk & termasuk. 

• Giro tidak termasuk RSL karena tingkat bunga 

eksplisit atas giro nol, dan giro merupakan deposito 

inti, sehingga menjadi sumber dana jangka panjang. 

• Giro termasuk RSL karena giro membayar bunga 

implisit, yaitu FI tidak membebankan fee yang 

menutup secara penuh biaya2-nya untuk jasa 

pengecekan. 



Kewajiban Sensitif-Tingkat Bunga (3) 

• Argumen yang mirip dengan giro berlaku untuk 
tabungan buku. 

• Kesenjangan penentuan harga kembali satu-tahun 
(CGAP) = (RSA satu-tahun) – (RSL satu-tahun) 

• Sensitivitas tingkat bunga (Rasio kesenjangan) = 
(CGAP/ A). 

• Kesenjangan penentuan harga kembali sangat 
berguna: 1. Memberi arah eksposur tingkat bunga 
(CGAP: +/-); & 2. Skala atas eksposur (rasio gap). 



Perubahan2 Sama dalam Tingkat 

Bunga terhadap RSAs & RSLs 

• Hubungan antara CGAP & perubahan2 dalam 

NII ketika perubahan tingkat bunga untuk RSAs 

adalah sama dengan perubahan2 tingkat 

bunga untuk RSLs, secara ringkas dapat dilihat 

pada Tabel 17-3. 

• Ilustrasi dalam dalam bentuk angka dapat 

dilihat pada Contoh 17-1 & 17-2. 



Perubahan2 Tidak Sama dalam Tingkat 

Bunga terhadap RSAs & RSLs (1) 

• Perubahan2 tingkat bunga atas RSAs pada umum-
nya berbeda dengan atas RSLs (selisih antara 
tingkat bunga atas aset & kewajiban berubah sesuai 
dengan level tingkat bunga ini). 

• Perhatikan bahwa meskipun tingkat bunga umumnya 
bergerak dalam arah yang sama, tetapi pergerakan-
nya tidak secara sempurna berkorelasi. 

• Dalam konteks ini ada efek selisih, di samping efek 
CGAP. 



Perubahan2 Tidak Sama dalam Tingkat 

Bunga terhadap RSAs & RSLs (2) 
• Efek selisih (spread): efek bahwa suatu perubahan 

dalam selisih antara tingkat bunga atas RSAs & 
RSLs terhadap NII karena tingkat bunga berubah. 

• Jika selisih antara tingkat bunga atas RSAs dan 
RSLs meningkat, jika tingkat bunga meningkat 
(menurun), pendapatan bunga meningkat (menurun) 
dengan lebih (kurang) daripada beban bunga, 
sehingga NII naik. 

• Kombinasi bervariasi atas perubahan CGAP & selisih 
& efeknya terhadap NII dapat dilihat pada Tabel 17-4. 



KELEMAHAN2 MODEL 

PENENTUAN HARGA KEMBALI 
• Model penentuan harga kembali mempunyai 

empat kelemahan utama: 

• 1. Mengabaikan efek nilai pasar: hanya suatu ukuran 
parsial atas eksposur risiko tingkat bunga FI yang 
benar atau menyeluruh ; 

• 2. Overagregatif: problema atas pendefinisian 
kelompok jangkauan maturitas mengabaikan 
informasi tentang distribusi aset2 dan kewajiban2 
sesuai kelompoknya. 



KELEMAHAN2 MODEL 

PENENTUAN HARGA KEMBALI 
• 3. Meninggalkan problema runoff arus kas aset & 

kewajiban: maturitas orsinil atas aset atau kewajiban 
mungkin berjangka panjang, tetapi aset2 & 
kewajiban2 ini masih menghasilkan beberapa arus 
kas yang dapat diinvestasikan pada tingkat bunga 
pasar tahun ini. 

• 4. Mengabaikan arus kas dari aktivitas2 OBS: RSAs 
& RSLs yang digunakan dalam model penentuan 
harga kembali hanya meliputi aset2 & kewajiban2 
yang tercatat di neraca. 



MODEL MATURITAS 

• Pendahuluan. 

• Sekuritas Berpendapatan-Tetap & 

Model Maturitas. 

• Model Maturitas dengan Suatu 

Portofolio atas Aset & Kewajiban. 



Pendahuluan 

• Di kebanyakan negara, FI melaporkan neraca meng-

gunakan akuntansi nilai buku, bukan akuntansi nilai 

pasar. 

• Akuntansi nilai buku: pencatatan aset2 & kewajib-

an2 FI pada nilai historisnya. 

• Akuntansi nilai pasar: penilaian kembali aset2 & 

kewajiban2 FI pada tingkat bunga yang berlaku. 

• Dalam praktik, sekuritas2 dicatat pada nilai pasarnya 

disebut sebagai marking to market. 



Sekuritas Berpendapatan-Tetap & 

Model Maturitas (1) 

• Perubahan tingkat bunga berpengaruh negatif 
terhadap nilai obligasi. 

• Kenaikan tingkat bunga yang mengurangi nilai 
pasar aset2 adalah berita buruk bagi 
managemen FI, pengurangan dalam nilai pasar 
kewajiban2 adalah berita baik. 

• Maturitas berpengaruh negatif terhadap nilai 
obligasi. 



Sekuritas Berpendapatan-Tetap & 

Model Maturitas (2) 

• Sifat2 aset2 berpendapatan & kewajiban2 tetap FI: 

• 1. Kenaikan (penurunan) dalam tingkat bunga biasanya 
mengarahkan pada penurunan (penaikan) nilai pasar aset 
atau kewajiban. 

• 2. Semakin lama maturitas aset atau kewajiban berpendapa-
tan tetap, semakin besar penurunan (penaikan) dalam nilai 
pasar untuk penaikan (penurunan) tingkat bunga tertentu. 

• Penurunan dalam nilai atas sekuritas2 jangka panjang 
meningkat pada tingkat yang menurun untuk penaikan 
tertentu dalam tingkat bunga. 



Model Maturitas dengan suatu 

Portofolio atas Aset2 & Kewajiban2 (1) 

• Maturitas rata-rata tertimbang atas aset2 

(kewajiban2) FI (Mi): 

• Mi = Wi1Mi1 + Wi2Mi2 + … + WinMin. 

• Dalam konteks portofolio, tiga hubungan yang sama 

dengan sebelumnya seperti sekuritas individual: 

• 1. Suatu penaikan dalam tingkat bunga biasanya 

mengurangi nilai pasar atas portofolio aset2 & 

kewajiban2 FI. 



Model Maturitas dengan suatu 

Portofolio atas Aset2 & Kewajiban2 (2) 
• 2. Semakin lama maturitas portofolio aset atau 

kewajiban, semakin besar penurunan dalam nilai 
untuk penaikan tingkat bunga tertentu. 

• 3. Penurunan dalam nilai portofolio aset atau 
kewajiban yang meningkat dengan maturitasnya 
pada tingkat yang menurun. 

• Kesenjangan maturitas: MA – M1. 

• MA – ML> 0, maturitas aset2 lebih lama daripada 
kewajiban2. 

• Nilai ekuitas (E) = A – L. 



Model Maturitas dengan suatu 

Portofolio atas Aset2 & Kewajiban2 (3) 
• Cara terbaik bagi FI untuk mengimun atau 

melindungi dirinya dari risiko tingkat bunga 
adalah dengan cara menyelaraskan maturitas2 
aset2 & kewajiban2-nya; dengan membentuk 
neracanya sehingga kesenjangan maturitasnya 
(MA – ML) = 0. 

• Penyelarasan maturitas tidak selalu secara 
lengkap melindungi FI terhadap risiko tingkat 
bunga. 



PENYELARASAN MATURITAS & 

EKSPOSUR RISIKO TINGKAT BUNGA 

• Imunisasi terhadap risiko tingkat bunga mensya-
ratkan bank untuk mempertimbangkan sebagai 
berikut: 

• 1. Tingkat leverage dalam neraca bank, yaitu 
proporsi aset2 yang didanai dengan kewajiban2 
(seperti deposito) daripada ekuitas. 

• 2. Durasi atau masa berlaku rata2 atas arus kas aset 
atau kewajiban daripada maturitas atas aset2 & 
kewajiban2. 


