
 

 
 

 

 

 

 
 

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. 

 
PERKEMBANGAN TERKINI 

 
 
KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN 
 
Perbandingan Periode Sembilan bulan yang Berakhir pada tanggal 30 September 2011 dan 30 September 2012 
 
Pendapatan operasional 
 
Tabel berikut menyajikan komponen dari pendapatan operasional Perseroan untuk masing-masing periode : 
 

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain) 

 Sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 

 2011 (tidak diaudit) 2012 (tidak diaudit) 

Pendapatan bunga dan pendapatan bagi hasil 5.462 6.507 

Beban bunga dan bonus (2.809) (2.975) 

Pendapatan bunga dan bagi hasil-neto 2.653 3.533 
Pendapatan operasional lainnya 367 386 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan dan non-keuangan (158) (118) 
(Beban) Pembalikan estimasi Kerugian Penurunan Nilai terhadap komitmen dan kontinjensi (8) (1) 

Beban operasional lainnya (1.896) (2.394) 

Laba operasional 957 1.406 

 
 
Pendapatan bunga dan bagi hasil 
 
Tabel berikut menyajikan komponen dari total beban bunga dan bonus Perseroan untuk masing-masing periode: 
 
        (dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain) 

 Sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2012 

 2011 (tidak diaudit) 2012 (tidak diaudit) 

 (Rp.) (%) (Rp.) (%) 
Kredit yang diberikan dan piutang     

Kredit yang diberikan 4.855 88,9% 5.860 90,1% 
Giro pada Bank Indonesia 20 0,4% 26 0,4% 
Giro pada bank lainnya - - - - 
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 85 1,6% 136 2,1% 

Nilai wajar melalui laba rugi     
Obligasi pemerintah  5 0,1% 2 0,0% 
Efek-efek  2 0,0% 1 0,0% 

Tersedia untuk dijual     
Obligasi pemerintah  245 4,5% 165 2,5% 
Efek-efek 0(1) 0,0%(2) - 0,0%(2) 

Dimiliki hingga jatuh tempo     
Obligasi Pemerintah 55 1,0% 36 0,6% 

Efek-efek  35 0,6% 45 0,7% 

Pembelian efek dengan perjanjian dijual kembali - - 3 0,0%(2) 

Pendapatan bunga 5.303 97,1% 6.274 96,4% 

Pendapatan dari syariah 159 2,9% 233 3,6% 

Pendapatan bunga dan bagi hasil 5.462 100,0% 6.507 100,0% 
 

Keterangan: 
(1) Kurang dari Rp 0,5 miliar 
(2) Kurang dari 0,1%  

 
Jumlah pendapatan bunga dan bagi hasil Perseroan meningkat sebesar Rp1.045 miliar, atau 19,1%, dari Rp5.462 miliar untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp6.507 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah pendapatan bunga Perseroan. 



 

 
 

 

 
Jumlah pendapatan bunga Perseroan meningkat sebesar Rp971 miliar, atau 18,3%, dari Rp5.303 miliar untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp6.274 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah pendapatan bunga dari kredit yang diberikan Perseroan. 
 
Pendapatan bunga Perseroan dari kredit meningkat sebesar Rp1.005 miliar, atau 20,7%, dari Rp4.855 miliar untuk periode sembilan bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp5.860 miliar  untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan realisasi dan penyaluran kredit yang mengimbangi penurunan rata-rata imbal 
hasil atas portofolio kredit Perseroan. 
 
Pendapatan Perseroan dari syariah meningkat sebesar Rp74 miliar, atau 46,5%, dari Rp159 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp233 miliar  untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan realisasi dan pembayaran produk pembiayaan syariah dan juga disebabkan oleh 
peningkatan kualitas aset. 
 

 Saldo rata-rata kredit dan pembiayaan/piutang syariah-neto Perseroan meningkat sebesar Rp14.464 miliar, atau 26,5%, dari 
Rp54.501 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar  Rp68.965 miliar 
untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan 
portofolio KPR non bersubsidi dan juga disebabkan oleh peningkatan portofolio kredit komersial non perumahan dan kredit 
konstruksi. 

 Rata-rata imbal hasil untuk kredit dan pembiayaan/piutang syariah Perseroan turun dari 11,9% untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar 11,3% untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012. Penurunan ini disebabkan terutama oleh turunnya suku bunga Bank Indonesia yang memiliki dampak signifikan 
terhadap produk pembiayaan dan penyaluran kredit Perseroan.  

 
Beban bunga dan bonus 
 
Tabel berikut menyajikan komponen dari total beban bunga dan bonus Perseroan untuk masing-masing periode: 
 

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain) 

 Sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 

 2011 (tidak diaudit) 2012 (tidak diaudit) 

 (Rp.) (%) (Rp.) (%) 
Beban bunga     
Deposito berjangka 1.724 61,4% 1.566 52,7% 
Surat-surat berharga yang diterbitkan 392 14,0% 492 16,5% 
Tabungan 233 8,3% 356 12,0% 
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 220 7,8% 123 4,1% 
Pinjaman yang diterima 117 4,1% 274 9,2% 
Giro 92 3,3% 146 5,0% 

Simpanan dari bank lain 23 0,8% 10 0,3% 

Total beban bunga 2.801 99,7% 2.966 99,8% 
Beban keuangan Lainnya 5 0,2% 4 0,1% 

Beban bonus 3 0,1% 4 0,1% 

Total beban bunga dan bonus 2.809 100,0% 2.975 100,0% 

 
Jumlah beban bunga dan bonus Perseroan meningkat sebesar Rp166 miliar, atau 5,9%, dari Rp2.809 miliar untuk periode sembilan bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp2.975 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan total beban bunga Perseroan. 
 
Jumlah beban bunga Perseroan meningkat sebesar Rp165 miliar, atau 5,9%, dari Rp2.801 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp2.966 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2012. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan saldo rata-rata dana pihak ketiga nasabah yang mengimbangi turunnya biaya rata-
rata untuk dana pihak ketiga nasabah. 
 
Dana pihak ketiga nasabah terdiri dari deposito berjangka, tabungan dan giro dan memiliki proporsi 73,0% dan 69,7% dari seluruh beban 
bunga dan bonus Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 dan 30 September 2012. 
 

 Saldo rata-rata dana pihak ketiga nasabah meningkat sebesar Rp16.304 miliar, atau 33,2%, dari Rp49.074 miliar untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp65.378 miliar untuk periode sembilan bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan saldo rata-rata seluruh produk 
dana pihak ketiga Perseroan dan peningkatan khusus atas pertumbuhan saldo rata-rata giro. Peningkatan dana pihak ketiga 
merupakan hasil dari usaha pemasaran Perseroan untuk produk-produk tersebut termasuk juga usaha untuk mengembangkan 



 

 
 

 

jaringan di Indonesia dan strategi Perseroan dalam menawarkan fasilitas-fasilitas tambahan kepada nasabah. Peningkatan dana 
pihak ketiga secara keseluruhan berasal dari pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkesinambungan dalam ekonomi 
Indonesia dan tingkat inflasi yang rendah yang mengimbangi kecenderungan penurunan suku bunga untuk produk-produk dana 
pihak ketiga di Indonesia. 
 
Rata-rata saldo giro meningkat sebesar Rp5.039 miliar, atau 97,4%, dari Rp5.172 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp10.211 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012. Saldo rata-rata tabungan meningkat sebesar Rp6.133 miliar, atau 61,5%, dari Rp9.973 miliar untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp16.106 miliar untuk periode sembilan bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Saldo rata-rata deposito berjangka Perseroan meningkat sebesar Rp5.132 miliar, 
atau 15,1%, dari Rp33.929 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar 
Rp39.061 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. 
 

 Rata-rata biaya dana pihak ketiga nasabah turun dari 5,6%  untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2011 menjadi sebesar 4,2% untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. 
Penurunan ini disebabkan oleh turunnya suku bunga Bank Indonesia yang memiliki dampak paling signifikan atas deposito 
berjangka Perseroan. Perseroan juga berhasil meningkatkan proporsi dana murah dalam bentuk giro. 
 
Rata-rata biaya dana giro menurun dari 2,4% untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 
menjadi sebesar 1,9% untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Rata-rata biaya tabungan 
turun dari 3,1% untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar 2,9% untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Rata-rata biaya deposito berjangka turun dari 6,8% untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar 5,3% untuk periode sembilan bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September  2012. 

 
 

Pendapatan operasional lainnya 

 
Tabel berikut menyajikan komponen dari total pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk masing-masing periode: 
 

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain) 

 Untuk periode Sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 

 2011 (tidak diaudit) 2012 (tidak diaudit) 

 (Rp.) (%) (Rp.) (%) 
Pungutan administrasi dan denda simpanan dan kredit yang diberikan 231 62,9% 254 65,8% 
Keuntungan dari penjulan obligasi pemerintah – neto 13 3,5% 2 0,5% 
Keuntungan dari  penjualan efek-efek – neto 15 4,1% 7 1,8% 
Keuntungan dari perubahan nilai efek-efek untuk nilai wajar melalui 
laporan laba rugi –neto 9 2,5% 2 0,5% 
Pendapatan dari penerimaan hapus buku 48 13,1% 66 17,0% 
Jasa perbankan  23 6,3% 32 8,2% 
Jasa penagihan - payment point 3 0,8% 3 0,8% 

Lain-lain 25 6,8% 21 5,4% 

Jumlah pendapatan operasional lainnya 367 100,0% 386 100,0% 

 
Jumlah pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar Rp19 miliar, atau 5,2%, dari Rp367 miliar untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp386 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan pungutan biaya administrasi dan denda simpanan dan kredit yang 
diberikan dan sebagian kecil juga diperoleh dari pendapatan dari penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan dimana sebagian dari 
pendapatan tersebut mengimbangi penurunan pendapatan lainnya. 
 
Pungutan administrasi dan denda simpanan dan kredit yang diberikan meningkat sebesar Rp23 miliar, atau 10,0%, dari Rp231 miliar untuk 
periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp254 miliar untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2012. Kenaikan tersebut  disebabkan terutama oleh peningkatan biaya administrasi atas dana pihak 
ketiga dan kredit yang berasal dari pertumbuhan kredit/pembiayaan dan portofolio dana pihak ketiga Perseroan. Kenaikan ini sejalan dengan 
peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh dari biaya pengucuran kredit/pembiayaan dari nasabah dan peningkatan jumlah yang 
diperoleh dari biaya bulanan dana pihak ketiga dari nasabah. 
 
Pendapatan dari penerimaan hapus buku meningkat sebesar Rp18 miliar, atau 37,5%, dari Rp48 miliar untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp66 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012. Hal ini terutama disebabkan oleh pelaksanaan berbagai program internal untuk meningkatkan usaha Perseroan dan 
peningkatan secara umum dalam kondisi ekonomi makro di Indonesia. 
 



 

 
 

 

Penyisihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Aset Non-keuangan 
 
Penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2012 adalah sebesar Rp118 miliar dibandingkan dengan penyisihan sejumlah Rp158 miliar untuk periode sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011. Hal ini disebabkan terutama oleh kebijakan akuntansi Perseroan yang berlaku sejak 
tanggal 1 Januari 2012 yang membuat Perseroan melakukan penyisihan yang lebih sedikit.  
 
Penyisihan Cadangan Estimasi Kerugian terhadap Komitmen dan Kontinjensi 
 
Penyisihan cadangan estimasi kerugian terhadap komitmen dan kontinjensi menurun sebesar Rp7 miliar, atau 87,5%, dari Rp8 miliar untuk 
periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp1 miliar untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2012, yang disebabkan terutama oleh kenaikan signifikan atas nilai dari fasilitas yang belum ditarik 
Perseroan untuk pembiayaan syariah. 
 
Beban Operasional Lainnya 
 
Tabel berikut menyajikan komponen dari total beban operasional lainnya Perseroan untuk masing-masing periode: 
 

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain) 

 Untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 

 2011 (tidak diaudit) 2012 (tidak diaudit)  

 (Rp.) (%) (Rp.) (%) 
Gaji dan tunjangan karyawan 919 48,5% 1.163 48, 6% 
Umum dan administrasi 820 43,2% 1.041 43,5% 

 
Total beban operasional lainnya Perseroan meningkat sebesar Rp498 miliar, atau 26,3%, dari Rp1.896 miliar untuk periode sembilan bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp2.394 miliar  untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan gaji dan tunjangan karyawan, beban umum dan administrasi serta 
peningkatan premi atas program penjaminan pemerintah. 
 
Gaji dan tunjangan karyawan Perseroan meningkat sebesar Rp244 miliar atau 26,6%, dari Rp919 miliar untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp1.163 miliar  untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah pegawai tetap dari 5.153 pegawai untuk periode sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar 5.474 pegawai untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2012 dan pengangkatan pegawai ke posisi atau jabatan yang lebih tinggi dalam rangkat penerapan struktur organisasi 
baru, dimana hal ini menimbulkan peningkatan gaji rutin sebesar Rp68 miliar atau 14,8% dari Rp459 miliar untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp527 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012. 
 
Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp221 miliar atau 27,0%, dari Rp820 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp1.041 miliar  untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2012. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh penambahan 243ATM dan 93 kantor kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2011 dan 30 September 2012 yang menyebabkan peningkatan biaya sewa, perbaikan dan perawatan, listrik, air dan 
telekomunikasi. Peningkatan beban umum dan administrasi juga disebabkan oleh meningkatnya biaya promosi yang sejalan dengan 
pengembangan usaha pemasaran Perseroan terhadap produk kredit, pembiayaan dan deposito. 
 
Premi pada program penjaminan pemerintah meningkat sebesar Rp16 miliar atau 19,8% dari Rp81 miliar untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp97 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan rata-rata saldo dana pihak ketiga nasabah Perseroan dan bank-bank 
lainnya. 
 
Laba Operasional 
 
Laba operasional Perseroan meningkat sebesar Rp449 miliar atau 46,9%, dari sebesar Rp957 miliar untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp1.406 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012. 

Premi program penjaminan pemerinta 81 4,3% 97 4,1% 
Kerugian dari perubahan nilai obligasi Pemerintah untuk nilai wajar melalui 
laporan laba/rugi – neto - - 2 0,1% 
Imbalan atas jasa penagihan 35 1,8% 42 1,7% 
Kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah 22 1,2% 24 1,0% 

Lainnya 19 1,0% 25 1,0% 

Total beban operasional lainnya 1.896 100,0% 2.394 100,0% 



 

 
 

 

 
(Beban) Pendapatan Bukan Operasional – Neto 
 
Perseroan membukukan beban bukan operasional – neto sebesar Rp16 miliar untuk sembilan bulan berakhir 30 September 2012 dan 
membukukan pendapatan bukan operasional – neto sebesar Rp5 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2011. Kenaikan beban bukan operasional – neto disebabkan terutama oleh kerugian pada pemindahan aset dan liabilitas yang 
berdenominasi mata uang asing selama tahun 2012 dan juga karena melemahnya mata uang Rupiah dibandingkan dengan tahun 2011.  
 
Laba sebelum beban pajak 
 
Laba Perseroan sebelum beban pajak meningkat sebesar Rp428 miliar atau 44,5%, dari Rp962 miliar untuk sembilan bulan berakhir  
30 September 2011 menjadi sebesar Rp1.390 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. 
 
Beban pajak – Neto 
 
Beban pajak Perseroan meningkat sebesar Rp111 miliar atau 43,0% dari Rp258 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2011 menjadi Rp369 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Kenaikan ini 
disebabkan terutama oleh peningkatan pendapatan Perseroan. 
 
Laba periode/tahun berjalan 
 
Laba periode/tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp317 miliar atau 45,0%, dari Rp704 miliar untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2011 menjadi sebesar Rp1.021 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012. 
 
 
KONDISI KEUANGAN 
 
Arus Kas 
Tabel berikut ini memuat ringkasan arus kas untuk periode yang tertera: 
 

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain) 

 Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 

 2011(tidak diaudit) 2012 (tidak diaudit) 

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 1.529 (5.188) 

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi (37) (151) 
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan  1.984 1.116 
(Penurunan) kenaikan neto kas dan setara kas  418 (4.233) 

 
 
Aset 
Tabel berikut menyajikan komponen utama dari aset Perseroan: 
 

                                                                                                                           (dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain) 

 Per 31 Desember Per 30 September 

 2011 2012 (tidak diaudit) 

     
Kas 512 0,6% 452 0,5% 
Giro pada Bank Indonesia  5.261 5,9% 6.515 6,6% 
Giro pada bank lain - neto  208 0,1% 336 0,3% 
Penempatan pada Bank Indonesia and bank lainnya - neto 9.778 11,0% 4.424 4,5% 
Efek-efek - neto 734 0,8% 736 0,7% 
Obligasi pemerintah 7.107 8,0% 7.689 7,8% 
Kredit dan pembiayaan/piutang syariah - neto 62.620 70,3% 75.525 76,5% 
Aset tetap 1.497 1,7% 1.502 1,5% 
Bunga yang masih akan diterima  719 0,8% 892 0,9% 
Aset pajak tangguhan 58 0,1% - - 

Aset lain-lain 627 0,7% 685 0,7% 

Total aset 89.121               100,0% 98.756 100,0% 

 

 



 

 
 

 

Pada  tanggal 30 September 2012, perubahan jumlah aset Perseroan disebabkan terutama oleh perubahan aktiva lancar Perseroan (terdiri 
dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lainnya, penempatan pada bank lainnya, obligasi pemerintah dan efek yang dipegang untuk 
perdagangan dan tersedia untuk dijual, cadangan kerugian) dan peningkatan kredit dan pembiayaan syariah.  
 
Jumlah aset Perseroan meningkat sebesar Rp 9.635 miliar, atau 10,8%, dari Rp 89.121 miliar  per 31 Desember 2011 menjadi sebesar  
Rp 98.756 miliar per tanggal 30 September 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kredit dan pembiayaan syariah Perseroan 
serta sebagian karena peningkatan giro di Bank Indonesia yang mengimbangi penurunan jumlah penempatan di Bank Indonesia dan bank 
lainnya. 
 
Giro di Bank Indonesia meningkat sebesar Rp1.254 miliar, atau 23,8%, dari Rp5.261 miliar per 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp6.515 
miliar  per 30 September 2012 sebagai dampak dari kegiatan pengelolaan likuiditas Perseroan.  
 
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lainnya menurun sebesar Rp5.354 miliar, atau 54,8%, dari Rp9.778 miliar  per 31 Desember 2011 
menjadi sebesar Rp4.424 miliar  per 30 September 2012 sebagai dampak dari kegiatan pengelolahan likuiditas Perseroan.Sebagai tambahan, 
Perseroan dipengaruhi oleh simpanan jangka pendek pada tahun 2011 yang tidak terjadi dalam laporan keuangan periode sembilan bukan 
yang berakhir pada tanggal 30 September 2011. 
 
Obligasi Pemerintah meningkat sebesar Rp582 miliar, atau 8,2%, dari Rp7.107 miliar per tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp7.689 
miliar  per tanggal 30 September 2012 terutama disebabkan oleh penambahan investasi Perseroan pada obligasi Pemerintah. 
 
Kredit dan pembiayaan/piutang syariah meningkat sebesar Rp12.905 miliar, atau 20,6%, dari Rp 62.620 miliar  per 31 Desember 2011 menjadi 
sebesar Rp75.525 miliar  per tanggal 30 September 2012 terutama disebabkan oleh realisasi serta penyaluran kredit dan pembiayaan baru. 
 
Aset tetap meningkat sebesar Rp5 miliar, atau 0,3%, dari Rp1.497 miliar per tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp1.502 miliar  per 
tanggal 30 September 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan atas akumulasi penyusutan aset tetap yang disebabkan oleh reklasifikasi 
atas pos yang ada pada asset dalam penyelesaian ke dalam akun aset tetap. 
  
Liabilitas dan Ekuitas 
 
Tabel berikut ini menyajikan komponen utama dari liabilitas Perseroan dan ekuitas perseroan: 
 

                                                 (dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain) 

 Per 31 Desember Per 30 September 

 2011 2012 (tidak diaudit) 

 

Liabilitas segera 1.017 1,1% 1.132 1.1% 

Deposito 61.970 69,5% 69.212 70.1% 

Simpanan dari bank lain  793 1,0% 905 0.9% 

Efek-efek dijual dengan janji dibeli kembali 4.450 5,0% 3.335 3.4% 

Surat-surat  berharga yang diterbitkan 5.438 6,1% 7.136 7.2% 

Pinjaman yang diterima  5.695 6,4% 6.484 6.6% 

Bunga yang masih harus dibayar  174 0,2% 172 0.2% 

Liabilitas pajak tangguhan - neto - - 13 0,0%(2) 

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi 3 0,0%(1) 4 0.0%(1) 

Liabilitas lain-lain 2.259 2,5% 2.243 2.3% 

Total Liabilitas 81.800 91,8% 90.636 91.8% 

Total Ekuitas 7.322 8,2% 8.120 8.2% 

Total Liabilitas dan Ekuitas 89.121 100,0% 98.756      100.0% 

     
(1) Kurang dari 0,1% 

 
Per 30 September 2012, perubahan jumlah liabilitas dan ekuitas pemegang saham berasal dari peningkatan simpanan dari nasabah, pinjaman 
yang diterima dan perubahan pada efek-efek dijual dengan janji dibeli kembali. 
 
Total liabilitas meningkat sebesar Rp8.836 miliar, atau 10,8%, dari Rp81.800 miliar per 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp90.636 miliar  
per tanggal 30 September 2012, yang disebabkan terutama oleh peningkatan  simpanan dari nasabah. 
 
Simpanan dari nasabah meningkat sebesar Rp7.242 miliar, atau 11,7%, dari Rp61.970 miliar  per tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar 
Rp69.212 miliar per tanggal 30 September 2012, yang disebabkan terutama oleh peningkatan deposito berjangka, peningkatan tabungan dan 
peningkatan tabungan wadiah dan mudharabah. 
 



 

 
 

 

Efek-efek dijual dengan janji dibeli kembali menurun sebesar Rp1.115 miliar atau 25,1%, dari Rp4.450 miliar per 31 Desember 2011 menjadi 
sebesar Rp3.335 miliar per 30 September 2012, yang disebabkan terutama oleh pembayaran kredit Perseroan atas perjanjian dibeli kembali 
sehubungan dengan obligasi Pemerintah yang dilaksanakan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, Deutsche Bank AG, The Hong 
Kong and Shanghai Banking Corporation Limited and Standard Chartered. 
 
Surat-surat berharga yang diterbitkan meningkat sebesar Rp1.698 miliar, atau 31,2%, dari Rp5.438 miliar per 31 Desember 2011 menjadi 
sebesar Rp7.136 miliar per 30 September 2012, yang disebabkan terutama oleh penerbitan surat hutang domestik berdenominasi Rupiah 
dengan jumlah Rp2 triliun. 
 
Pinjaman yang diterima meningkat sebesar Rp789 miliar, atau 13,9%, dari Rp5.695 miliar per 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp6.484 
miliar per tanggal 30 September 2012, disebabkan terutama berasal dari kredit beragun aset PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan 
jumlah Rp500 miliar. 
 
Jaringan Distribusi 
 
Pada tanggal 30 September 2012, Perseroan memiliki total 711 outlet di seluruh Indonesia ( termasuk 2 kantor wilayah, 65 kantor cabang, 218 
kantor cabang pembantu, 376 kantor kas, 50 kantor cabang syariah dan 1.277 ATM. 50 kantor cabang syariah diatas termasuk kantor kas dan 
kantor cabang pembantu serta 240 outlet channeling syariah. Melalui perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia, pada tanggal 30 
September 2012, Perseroan mengoperasikan dari 2.922 outlet kantor pos, yang terkoneksi online dengan Perseroan, yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Pada tanggal 30 September 2012 jaringan kantor dan cabang Perseroan tersebar di wilayah Jawa sebesar 74,8%, Sumatera 
sebesar 13,4% dan wilayah di Indonesia lainnya sebesar 11,8%, Jaringan ATM tersebar di wilayah Jawa sebesar 72,8%, Sumatera sebesar 
13,5% dan wilayah di Indonesia lainnya sebesar 13,6%, Kantor Layanan Setara Kantor Kas (KLSKK) Kantor Pos tersebar di wilayah Jawa 
sebesar 54,7%, Sumatera sebesar 24,0% dan wilayah di Indonesia lainnya sebesar 21,3%. 
 
Peraturan Permodalan 
 
Perseroan patuh pada persyaratan kecukupan modal yang diterapkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan atas kesepakatan kecukupan modal 
yang diakui oleh Komite Basel dari Bank of International Settlements pada tahun 1988. 
 
Modal minimum untuk rasio aset tertimbang menurut risiko bagi perbankan Indonesia adalah sebesar 8% untuk resiko kredit dan risiko pasar. 
Peraturan Bank Indonesia mewajibkan bahwa CAR harus disajikan tanpa perhitungan pajak penghasilan tangguhan. Bank yang tidak dapat 
memenuhi persyaratan ini akan ditempatkan di bawah pengawasan khusus.Efektif pada tanggal 1 Januari 2011, Perseroan diwajibkan untuk 
memperhitungkan resiko operasional sebagai tambahan atas resiko kredit dan resiko pasar dalam perhitungan CAR.  
 
Tabel berikut merangkum peraturan modal dan CAR Perseroan sebagaimana diukur sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, per tanggal 
yang tercatat: 

 
                                                                                                                                          (dalam miliar Rupiah kecuali persentase) 

 Per 31 Desember Per 30 September 

 2011 2012 (tidak diaudit) 

Modal Tier-1 (1) 6.584 7.177 
Modal Tier-2 (2) 384 539 
Jumlah Modal 6.968  7.588 
Modal pada neraca 7.322 8.120 
Aset Tertimbang berdasarkan Risiko - Risiko Kredit  40.940 43.121 
Aset Tertimbang berdasarkan Risiko – Risiko Pasar  150 164 
Aset Tertimbang berdasarkan Risiko – Risiko Operasional(3) 5.284 6.557 
Aset Tertimbang berdasarkan Risiko - Total  46.373 49.842 
CAR Tingkat – 1/( Aset Tertimbang berdasarkan Risiko Kredit + Operasional)(4) 14,2% 14,4% 
CAR Tingkat – 1/( Aset Tertimbang berdasarkan Risiko Kredit + Pasar + Operasional) (4) 14,2% 14,4% 
CAR B/S/( Aset Tertimbang berdasarkan Risiko Kredit + Pasar) (4)  15,8% 16,3% 
CAR B/S/( Aset Tertimbang berdasarkan Risiko Kredit + Pasar + Operasional) 15,8% 16,3% 
CAR Bank Indonesia ((Tingkat 1+2)/( Aset Tertimbang berdasarkan Risiko Kredit + Pasar)) (4) 17,0% 17,5% 
CAR Bank Indonesia ((Tingkat 1+2)/( Aset Tertimbang berdasarkan Risiko Kredit + Operasional)) (4) 15,1% 15,3% 
CAR Bank Indonesia ((Tingkat 1+2)/( Aset Tertimbang berdasarkan Risiko Kredit + Pasar + 
Operasional)) 15,0% 15,2% 
CAR Minimum 8,0% 8,0% 
(1) Modal Tier -1 adlah modal utama sebagaimana perhitungannya diatur oleh Bank Indonesia  
(2) Modal Tier -2 adlah modal tambahan sebagaimana perhitungannya diatur oleh Bank Indonesia 
(3) Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3/DPNP tertanggal 27 Januari 2009, Perseroan diwajibkan untuk menyediakan perhitungan Aset Tertimbang berdasarkan Resiko untuk resiko 
operasional berdasarkan formula berikut yang efektif sejak 1 Januari 2011 – perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk resiko operasional adalah 15% dari rata-rata pendapatan kotor tahunan yang 
positif selama tiga tahun terakhir.  
(4) Tidak diaudit 
 
Sebagaimana aturan rasio di atas dihitung sesuai peraturan Bank Indonesia, maka ketentuan umum yang termuat dalam laporan keuangan 
yang sesuai dengan PSAK di Indonesia untuk kerugian atas kredit di masa yang akan datang tercakup dalam modal Tier-2. Perseroan 



 

 
 

 

mungkin memerlukan tambahan modal untuk mendukung pertumbuhannya, untuk menjaga CAR sesuai aturan Bank Indonesia dan untuk 
menjaga likuiditas Perseroan. 
 
Rasio Keuangan Lainnya  

                                                                                                                                                                                          (Dalam persentase) 

 Per 31 Desember  Per 30 September  

 2011 2012 (tidak diaudit) 

NPL - Gross(1)       2,8 3,7 
NPL -Neto(2)      2,2 2,5 
LDR(3) 102,6 110,4 
Rasio Kredit terhadap Simpanan(4) (11)    81,1 87,8 
NIM(5)(11)      5,8 6,0 
Beban operasional terhadap pendapatan operasional(6)(11)    81,8 80,3 
ROA(7)(11)      2,0 2,0 
Cadangan Kerugian Penuruan Nilai(8)(11)      1,5 1,4 
Pendapatan non-bunga terhadap pendapatan operasional (9) (11)      6,3 5,6 
ROE(10)(11)    17,7 19,1 

(1) rasio NPL (Non-Performing Loan) (Gross) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang syariah pada akhir periode yang bersangkutan.  
(2) rasio NPL (Non-Performing Loan) (Neto) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit  dan pembiayaan syariah pada 
akhir periode yg bersangkutan.  

(3)  LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total kredit dan pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga pada akhir periode yg bersangkutan. 
(4)  Rasio Kredit terhadap Simpanan adalah rasio total kredit dan pembiayaan/piutang syariah kepada pihak ketiga termasuk simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, efek-efek tersedia untuk dijual 
kembali, efek-efek yang diterbitkan dan dana pinjaman selama periode yang bersangkutan.  
 (5)  NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio dari pendapatan bunga bersih untuk masing-masing periode bersangkutan (disetahunkan utk periode Sembilan bulan 
yang berakhir pada 30 September 2012) terhadap rata-rata total aktiva produktif. Rata-rata jumlah total aktiva produktif pada hari terakhir setiap bulan selama periode yang bersangkutan.  
(6) rasio Beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan 
operasional, masing-masing untuk periiode yang bersangkutan. 
(7) ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk periode yang bersangkutan (disetahunkan untuk periode Sembilan bulan yang berakhir pada 30 
September 2012) terhadap rata-rata total aset.. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset (termasuk kredit dan pembiayaan syariah) pada hari terakhir setiap bulan selama periode yang 
bersangkutan.  
(8) Cadangan Kerugian Penuruan Nilai adalah rasio provisi cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit dan pembiayaan/piutang syariah tehadap total kredit dan pembiayaaan syariah pada akhir 
periode yang bersangkutan.  
(9) rasio pendapatan non-bunga terhadap pendapatan operasional adalah rasio pendapatan operasional selain pendapatan bunga dan bagi hasil terhadap total pendapatan operasional pada akhir periode 
yang bersangkutan.  
(10)  ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk periode yang bersangkutan (disetahunkan untuk periode Sembilan bulan yang berakhir pada 30 
September 2012) terhadap rata-rata modal Tier 1(yang dihitung berdasarkan peraturan BI). Rata-rata total Tier 1 dihitung dari rata-rata total Tier 1 pada hari terakhir setiap bulan selama periode yang 
bersangkutan. 
(11) tidak diaudit 

 

 
 

ASET DAN LIABILITAS 

Portofolio Kredit 
 
Tabel berikut menyajikan klasifikasi Total kredit dan pembiyaan/piutang syariah berdasarkan jenis kredit 
 

(Dalam miliar Rupiah kecuali persentase) 

 Per 31 Desember Per 30 September 

 2011 2012 (tidak diaudit) 

 Kredit  Persentase  Kredit  Persentase 

 (Rp.) (%) (Rp.) (%) 
      Konsumer     

 KPR Subsidi 25.805 40,6% 25.652 33,5% 
 KPR Non Subsidi 18.610 29,3% 26.384 34,5% 
 Kredit Perumahan lainnya 4.199 6,6% 5.236 6,8% 
 Kredit Konstruksi 7.191 11,3% 8.816 11,5% 
     Kredit Non Perumahan     

Kredit konsumer 1.463 2,3% 1.647 2,2% 
 Kredit komersial 6.296 9,9% 8.831 11,5% 

      Total 63.564 100.0% 76.566 100,0% 

  

  



 

 
 

 

NPL dan Pembiayaan – Rasio Bruto NPL – Perincian atas Kategori Tertentu 

Tabel berikut menyajikan rasio NPL bruto sebagai jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan sebagai kredit 
perumahan (terdiri atas KPR bersubsidi, KPR Non Subsidi, Kredit perumahan lainnya, kredit konstruksi dan kredit non perumahan(terdiri atas 
kredit konsumer dan kredit komersial).  

 Per 31 Desember Per 31 September 

 2011           2012 (tidak diaudit) 

Tipe Kredit    
Kredit Perumahan  2,7% 3,5% 

KPR Bersubsidi 2,3% 3,5% 
KPR Non Subsidi 2,8% 3,0% 
Kredit Perumahan Lainnya 2,8% 3,3% 
Kredit Konstruksi 3,5% 4,8% 

Kredit Non Perumahan 3,1% 5,0% 
Kredit Konsumer 1,2% 2,1% 
Kredit Komersial 3,6% 5,5% 

Jumlah Kredit 2,8% 3,7% 

 

Klasifikasi Portofolio Kredit - Total NPL dan Pembiyaan/Piutang Syariah – Kategori Proforma Kredit Bank Indonesia  

Tabel berikut menyajikan klasifikasi Total kredit dan pembiyaan/piutang syariah berdasarkan kategori proforma kredit Bank Indonesia. 
 

                                                                                                                       (dalam miliar Rupiah, kecuali persentase) 
 Pada tanggal 31 Desember  Pada tanggal 30 September 

 2011 2012 (tidak diaudit) 

 Total(8) % Total(8) % 

Lancar(1) 54.050 85,0% 63.637 83,1% 
Dalam perhatian khusus(2) 7.769 12,2% 10.110 13,2% 

Sub-total(3) 61.819 97,3% 73.747 96,3% 

Kurang Lancar(4) 178 0,3%   450 0,6% 
Diragukan(5) 199 0,3% 625 0,8% 
Macet(6) 1.368 2,2% 1.745 2,3% 

Sub-total(7) 1.745 2,8% 2.819 3,7% 

Total  63.564 100,0% 76.566 100,0% 

 
Catatan:  
(1) Per 30 September 2012, Rp266 miliar dari total kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang dikategorikan sebagai “lancar” telah direstrukturisasi, mewakili 0,5% dari keseluruhan kredit “lancar”.  
(2) Per 30 September 2012, Rp32 miliar dari total kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang dikategorikan sebagai “dalam perhatian khusus” telah direstrukturisasi, mewakili 0,4% dari keseluruhan kredit 

“dalam perhatian khusus”.  
(3) Termasuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan/piutang syariah berjumlah Rp298 miliar per 30 September 30 2012. 
(4) Per 30 September 2012, Rp6 miliar dari total kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang dikategorikan sebagai “kurang lancar” telah direstrukturisasi, mewakili 3,4%  dari keseluruhan kredit “kurang lancar”.  
 (5) Per 30 September 2012, Rp1 miliar dari total kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang dikategorikan sebagai “diragukan” telah direstrukturisasi, mewakili 0,5% dari keseluruhan kredit “diragukan”.  
 (6) Per 30 September 2012, Rp41 miliar dari total kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang dikategorikan sebagai “macet” telah direstrukturisasi, mewakili 3,0% dari keseluruhan kredit “macet”.  
 (7) Termasuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan/piutang syariah berjumlah Rp48 miliar per 30 September 30 2012. 
 (8) Nilai tercatat dari kredit dan pembiayaan merepresentasikan total pokok yang telah ditarik dikurangin dengan pembayaran jumlah pokok beserta biaya ketetapan yang belum diamortisasi lainnya. 


