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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu   

Penelitian Yang dilakukan oleh Ervani (2010) yang berjudul: Analisis Pengaruh 

CAR, LDR dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Go Publik di BEI periode 

tahun 2000-2007. Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengaruh CAR,  LDR dan 

BOPO terhadap Profitabilitas (ROA). Dari penelitian  tersebut  dijelaskan  bahwa  

rasio  keuangan CAR, LDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas (ROA). CAR, LDR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

(ROA), Sedangkan rasio BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Profitabilitas (ROA).  

Penelitian yang dilakukan oleh Eng (2013) yang berjudul: Pengaruh NIM, 

LDR, NPL dan CAR terhadap ROA Bank Internasional dan Bank Nasional Go 

Publik periode 2007-2011, dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa NIM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, LDR dan NPL berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ROA, BOPO dan CAR tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

Penelitian yang dilakukan Dewi, dkk. (2015)  yang berjudul: Analisis 

pengaruh NIM, BOPO, LDR dan NPL terhadap Profitabilitas Bank Umum Swasta 

Nasional. Dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa secara parsial NIM, dan LDR 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO dan NPL 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 
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 Penelitian yang dilakukan Rizkita dan Andra (2013) yang berjudul: 

Analisis pengaruh  CAR, BOPO, NIM, dan LDR terhadap Perubahan Laba 

perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2008-2011. Dari penelitian 

tersebut dihasilkan bahwa CAR dan NPL tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan 

LDR tidak berpengaruh signifkan terhadap ROA. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang akan disajikan 

dalam bentuk tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

No Item 
Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

Sekarang 
Persamaan Perbedaan 

1 

Nama 

Penulis dan 

Judul 

Ervani  (2010)  

“Analisis 

Pengaruh 

CAR, LDR, 

dan BOPO 

terhadap 

Profitabilitas 

Bank Go 

Publik d 

Indonesia 

periode tahun 

2000-2007”. 

Khikmatun 

Nainiyah (2017) 

“Pengaruh CAR, 

NPL BOPO 

LDR dan NIM 

Terhadap Return 

on Asset pada 

bank Umum 

Terbuka periode 

tahun 2013-

2016. 

  

Variabel 

Dependen 

Return On 

Assets (Y) 

Return On 

Assets (Y) 

 Return On 

Assets (Y) 

Variabel 

Independen 

CAR 

LDR 

BOPO 

CAR 

NPL 

 BOPO 

 LDR 

NIM 

BOPO  

CAR 

 LDR 

 

NPL 

NIM 

 

Objek 

Penelitian 

Semua bank 

yang terdaftar 

di BEI tahun 

2000-2007 

Bank umum 

terbuka tahun 

2013-2016 

  

Jenis 

Penelitian 

Kuantitatif Kuantitatif  Kuantitatif  

1
5
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Sampel dan 

Teknik 

Pengambila

n Sampel 

Semua bank 

yang terdaftar 

di BEI tahun 

2000-2007, 

sampling jenuh 

40 bank umum 

terbuka, 

Puposive 

sampling 

  

Teknik 

Analisis 

Regresi linier 

berganda 

Regresi linier 

berganda 

Regresi linier 

berganda 

 

2 

Nama 

Penulis dan 

Judul 

Tan San Eng 

(2013) yang 

berjudul: 

Pengaruh 

NIM, LDR, 

NPL dan CAR 

terhadap ROA 

Bank 

Internasional 

dan Bank 

Nasional Go 

Publik periode 

2007-2011 

Khikmatun 

Nainiyah (2017) 

“Pengaruh CAR, 

NPL BOPO 

LDR dan NIM 

Terhadap Return 

on Asset pada 

bank Umum 

Terbuka periode 

tahun 2013-

2016. 

  

Variabel 

Dependen 

Return On 

Assets (Y) 

Return On 

Assets (Y) 

Return On 

Assets (Y) 

 

Variabel 

Independen 

NIM 

LDR 

NPL 

CAR 

 

 

CAR 

NPL 

 BOPO 

 LDR 

NIM 

LDR 

NPL 

CAR 

NIM 

 

BOPO 

 

 

 

Objek 

Penelitian 

Bank 

Internasional 

dan bank 

Nasional yang 

Go Publik   

Bank umum 

terbuka tahun 

2013-2016 

  

Jenis 

Penelitian 

Kuantitatif Kuantitatif  Kuantitatif  

Sampel dan 

Teknik 

Pengambila

n Sampel 

7 bank Bank 

Internasional 

dan bank 

Nasional yang 

Go Publik   

40 bank umum 

terbuka 

Puposive 

sampling 

 

Teknik 

Analisis 

Regresi linier 

berganda 

Regresi linier 

berganda 

Regresi linier 

berganda 

 

3 
Nama 

Penulis dan 

Judul 

 Dewi, dkk 

(2015)  

“Analisis 

pengaruh NIM, 

Khikmatun 

Khikmatun 

Nainiyah (2017) 

“Pengaruh CAR, 

  



12 

 

BOPO, LDR 

dan NPL 

terhadap 

Profitabilitas 

Bank Umum 

Swasta 

Nasional” 

periode 2009-

2013 

NPL BOPO 

LDR dan NIM 

Terhadap Return 

on Asset pada 

bank Umum 

Terbuka periode 

tahun 2013-

2016. 

Variabel 

Dependen 

Return On 

Assets (Y) 

Return On 

Assets (Y) 

Return On 

Assets (Y) 

 

 

 

 

Variabel 

Independen 

NIM 

BOPO 

LDR 

NPL 

CAR 

NPL 

 BOPO 

 LDR 

NIM 

NIM 

LDR 

NPL 

BOPO 

 

CAR 

 

 

Objek 

Penelitian 

Bank terdaftar 

di BEI tahun 

2009-2013 

Bank umum 

terbuka tahun 

2013-2016 

  

Jenis 

Penelitian 

Kuantitatif Kuantitatif  Kuantitatif  

Sampel dan 

Teknik 

Pengambila

n Sampel 

Bank Umum 

swasta 

nasional yang 

terdaftar di 

BEI tahun 

2009-2013 

40 bank umum 

terbuka 

 Sampling 

jenuh  

Teknik 

Analisis 

Regresi Linier 

berganda  

Regresi Linier 

berganda  

Regresi 

Linier 

berganda  

 

4 

Nama 

Penulis dan 

Judul 

Rizkita, Andra 

(2013)  yang 

berjudul: 

Analisis 

pengaruh  

CAR, BOPO, 

NIM, dan LDR 

terhadap 

Perubahan 

Laba 

perbankan 

yang terdaftar 

di BEI periode 

tahun 2008-

Khikmatun 

Nainiyah (2017) 

“Pengaruh CAR, 

NPL BOPO 

LDR dan NIM 

Terhadap Return 

on Asset pada 

bank Umum 

Terbuka periode 

tahun 2013-

2016. 
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2011 

 Variabel 

Dependen 

Return On 

Assets (Y) 

Return On 

Assets (Y) 

Return On 

Assets (Y) 

 

 

Variabel 

Independen 

CAR 

BOPO 

NIM 

LDR 

CAR 

NPL 

 BOPO 

 LDR 

NIM 

LDR 

CAR 

BOPO 

NIM 

 

 

NPL 

 

 

Objek 

Penelitian 

Bank yang 

terdaftar di 

BEI maupun 

ICMD tahun 

2008-2011 

Bank umum 

terbuka tahun 

2013-2016 

  

 Jenis 

Penelitian 

Kuantitatif Kuantitatif  Kuantitatif  

 Sampel dan 

Teknik 

Pengambila

n Sampel 

28 bank 

,purposive 

sampling  

40 bank umum 

terbuka 

purposive 

sampling 

 

 
Teknik 

Analisis 

Regresi Linier 

berganda  

Regresi Linier 

berganda  

Regresi 

Linier 

berganda  

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Bank   

Menurut PSAK No.31 per 1 juli 2009 revisi 2000 tentang Akuntansi Perbankan, 

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial  

intermediary) antara pihak pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) 

dengan pihak pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga 

yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari 

kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan 

pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam 

bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada 

pihak yang memerlukan dana.  

1
7
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Jenis jenis perbankan di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai segi antara 

lain (Kasmir,2008: 20) : 

1. Dilihat dari segi jenisnya  

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari: 

a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.  

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, dibagi menjadi:  

a. Bank Milik Pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun kan 

modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah pula.  

b. Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian 

besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun 

didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh 

swasta pula. Dalam bank swasta milik nasional termasuk pula bank bank 

yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.  

c. Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, 

baik milik swasta asing maupun pemerintah suatu negara.  

d. Bank Milik Campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya 

dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan 
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sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.  

 

2.2.1.1 Bank Umum Terbuka 

Bank Umum Terbuka merupakan perusahaan perbankan dimana perusahaan dapat 

menjual sahamnya kepada masyarakat umum untuk menarik modal tambahan dari 

publik agar perusahaan dapat berkembang. 

 

2.2.2 Laporan Keuangan Perbankan   

Berdasarkan peraturan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 

Desember 2005, dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, bank 

wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan 

yang terdiri dari:  

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Adalah laporan lengkap 

mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu satu tahun. 

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Adalah laporan keuangan yang 

disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan 

dipublikasikan setiap triwulan. 

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Adalah laporan keuangan yang disusun 

berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum yang disampaikan bank kepada 

Bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan. 

4. Laporan Keuangan Konsolidasi Bank yang merupakan bagian dari suatu 

kelompok usaha dan atau memiliki Anak Perusahaan, wajib menyusun 

laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagai mana diatur 
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dalam Peraturan Bank Indonesia.  

Laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Khusus 

Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Prinsip Akuntansi Perbankan 

Indonesia (PAPI) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut 

PSAK No.31 per 1 juli 2009 revisi 2000 tentang Akuntansi Perbankan, laporan 

keuangan bank terdiri atas:  

1. Neraca, Bank menyajikan aset dan kewajiban dalam neraca berdasarkan 

karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya.  

2. Laporan Laba Rugi, bank menyajikan secara terperinci unsur pendapatan dan 

beban, serta membedakan antara unsur unsur pendapatan dan beban yang 

berasal dari kegiatan operasional dan non operasional.  

3. Laporan Arus Kas, melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

4. Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan perubahan ekuitas menyajikan 

peningkatan dan penurunan aset bersih atau kekayaan bank selama periode 

bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan.  

5. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis.  

 

2.2.2 Manfaat Laporan Keuangan   

Laporan keuangan beserta pengungkapannya dibuat perusahaan dengan tujuan 

memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan keputusan 

investasi dan pendanaan (Almilia dan Kristijadi, 2003). Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dalam SFAC No. 1 bahwa laporan keuangan harus memberikan 
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informasi: (1) untuk keputusan investasi dan kredit, (2) mengenai jumlah dan 

timing arus kas, (3) mengenai aktiva dan kewajiban, (4) mengenai kinerja 

perusahaan, (5) mengenai sumber dan penggunaan kas, (6) penjelas dan 

interpretif, serta (7) untuk menilai stewardship.  

Informasi yang disediakan oleh laporan keuangan berupa informasi 

akuntansi. (Belkaoui, 2000: 63) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai 

informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi dalam menetukan pilihan pilihan di antara alternatif alternatif 

tindakan. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pihak manajemen perusahaan 

mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang harus dimiliki. Karakteristik 

tersebut dapat membedakan antara informasi yang bermanfaat dengan yang 

kurang bermanfaat. Dalam pemilihan metode akuntansi yang digunakan 

perusahaan, karakteristik tersebut haruslah menjadi salah satu dasar pertimbangan 

pemilihan metode akuntansi yang akan digunakan.  

Menurut Statement of Financial Accounting (SFAC) No. 2 karakteristik 

Kualitatif dari informasi akuntansi adalah sebagai berikut:  

1. Relevan maksudnya adalah kapasitas informasi yang dapat mendorong suatu 

keputusan apabila dimanfaatkan oleh pemakai untuk kepentingan memprediksi 

hasil di masa depan yang berdasarkan kejadian waktu lalu dan sekarang. Ada 

tiga karakteristik utama yaitu:  

a. Ketepatan waktu (timeliness), yaitu informasi yang siap digunakan para 

pemaka sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam pengambilan 

keputusan.  
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b. Nilai prediktif (predictive value), yaitu informasi dapat membantu pemakai 

dalam membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian yang lalu, 

sekarang dan masa depan. 

c. Umpan balik (feedback value), yaitu kualitas informasi yang memungkinkan 

pemakai dapat mengkonfirmasikan ekspektasinya yang telah terjadi dimasa 

lalu.  

2. Reliable, maksudnya adalah kualitas informasi yang dijamin bebas dari 

kesalahan dan penyimpangan atau bias serta telah dinilai dan disajikan secara 

layak sesuai dengan tujuannya. Reliable mempunyai tiga krakteristik utama 

yaitu:  

a. Dapat diperiksa (verifiability), yaitu consensus dalam pilihan pengukuran 

akuntansi yang dapat dinilai melalui kemampuannya untuk meyakinkan 

bahwa apakah informasi yang disajikan berdasarkan metode tertentu 

memberikan hasil yang sama apabila diverifikasi dengan metode yang 

sama oleh pihak independent. 

b. Kejujuran penyajian (representation  faithfulness), yaitu adanya kecocokan 

antara angka dan diskripsi akuntansi serta sumber sumbernya. 

c. Netralitas (neutrality), informasi akuntansi yang netral diperuntukkan bagi 

kebutuhan umum para pemakai dan terlepas dari anggapan mengenai 

kebutuhan tertentu dan keinginan tertentu para pemakai khusus informasi. 

d. Daya banding (comparability), informasi akuntansi yang dapat 

dibandingkan menyajikan kesamaan dan perbedaan yang timbul dari 

kesamaan dasar dan perbedaan dasar dalam perusahaan dan transaksinya 
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dan tidak semata mata dari perbedaan perlakuan akuntansinya.  

e. Konsistensi (consistency), yaitu keseragaman dalam penetapan 

kebijaksanaan dan prosedur akuntansi yang tidak berubah dari periode ke 

periode.  

Dalam penelitian ini, nilai prediksi yang terkandung di dalam laporan 

keuangan bank merupakan informasi akuntansi yang dikeluarkan oleh bank dan 

dapat digunakan untuk memprediksi risiko tingkat kebangkrutan bank dengan 

menganalisis laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank-bank yang ada di 

Indonesia (Kasmir,2008: 255).  

 

2.2.4 Kinerja Keuangan Bank 

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk 

manajemen perusahaan itu sendiri (dalam hal ini perusahaan perbankan). Namun 

yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para 

pengguna eksternal, karena mereka berada dalam kondisi yang paling besar 

ketidakpastiannya. Sedangkan para pengguna internal dalam hal ini pihak 

manajemen, memiliki kontak langsung dengan perusahaannya dan mengetahui 

peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya 

terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. 

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi laba atau return suatu 

bank. Seluruh manajemen suatu bank, baik yang mencakup manajemen 

permodalan (CAR), manajemen kualitas aktiva (NPL), manajemen umum (PDN), 

manajemen rentabilitas (NIM dan BOPO), dan manajemen likuiditas (LDR) pada 
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akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba atau return 

perusahaan perbankan (Payamta dan Machfuedz, 1999 dalam Wedayani, 2003). 

Return perbankan diukur dengan menggunakan profitability analysis. 

Return yang dihasilkan akan berkaitan dengan risiko yang harus dihadapi oleh 

perusahaan. Return yang tinggi akan terkait dengan risiko yang tinggi pula. Oleh 

karena itu dengan manajemen yang efektif dan efisien, risiko-risiko yang dihadapi 

bisa diketahui saat mengharapkan tingkat return tertentu. Dalam perbankan, besar 

kecilnya return dan risk yang melekat dalam perusahaan tersebut tercermin dalam 

laporan keuangannya. Dengan membaca laporan keuangan suatu perusahaan, 

dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut (Hempel, 1986, 

dalam Mahardian, 2008). 

Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap 

perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan 

perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Bank sebagai 

sebuah perusahaan wajib mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap 

kinerja bank yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan transparansi atau 

pengungkapan informasi laporan keuangan bank yang bertujuan untuk 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan 

posisi keuangan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan (Gunawan dan Dewi, 

2003). 

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada 

suatu periode tertentu, di mana informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di 

masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan 
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dan kinerja di masa depan. Penilaian kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan 

pendekatan analisa rasio keuangan dari semua laporan keuangan yang dilaporkan 

di masa depan (Febryani dan Zulfadin, 2003). 

Kinerja keuangan dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio 

likuiditas (seperti misalnya dengan cash ratio, reserve requirement, loan to 

deposit ratio, loan to asset ratio, dan rasio kewajiban bersih call money), analisis 

rasio rentabilitas (seperti misalnya ROA, ROE, BOPO, dan NPM atau Net Profit 

Margin), dan yang terakhir adalah dengan analisis rasio solvabilitas (CAR, Debt 

to Equity Ratio, dan Long Term Debt to Asset Ratio) (Dendawijaya, 2003) : 

Penilaian kinerja keuangan perbankan dimaksudkan untuk menilai 

keberhasilan manajemen di dalam mengelola suatu badan usaha. Penilaian ini 

dapat diproksi dengan (Achmad dan Kusuno, 2003): 

1. Indikator Financial Ratio. 

2. Ketentuan penilaian kesehatan perbankan (peraturan Bank Indonesia), dan 

3. Fluktuasi harga saham dan return saham (bank publik). 

Dalam riset-riset yang berkaitan dengan penilaian kinerja keuangan 

perbankan pada umumnya para peneliti dalam memilih proksi kinerja perusahaan 

berdasarkan pertimbangan (Payamta, 1998 dalam Achmad danKusuno, 2003) : 

1. Hasil riset-riset sejenis pada masa sebelumnya. 

2. Menggunakan tolok ukur yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. 

3. Kelaziman dalam praktek. 

4. Mengembangkan model pengukuran melalui pengujian secara statistik 

untuk memilih tolok ukur yang sesuai dengan tujuan risetnya. 
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2.2.5   Analisis Rasio Keuangan    

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank maka dapat dilihat laporan 

keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga 

sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut (Kasmir, 2008: 

253).  

Di dalam laporan keuangan terdapat hasil analisis dari rasio keuangan. 

Analisis rasio keuangan menunjukkan hubungan di antara pos pos yang terpilih 

dari data laporan keuangan. Rasio memperlihatkan hubungan matematis di antara 

satu kuantitas dengan kuantitas lainnya. Hubungan ini dinyatakan dalam 

presentase, tingkat, maupun proporsi tunggal (Gamayuni, 2006: 22).  

Usman dalam Asmoro, (2010) menyatakan analisis rasio keuangan berguna 

sebagai analisis intern bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui hasil 

financial yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang dan juga untuk 

analisis intern bagi kreditor dan investor untuk menetukan kebijakan pemberian 

kredit dan penanaman modal suatu perusahaan. Dalam beberapa kasus, 

mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan merupakan dasar untuk analisis masa 

depan. Evaluasi tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerjanya kemungkinan 

berlanjut pada tingkat yang sama atau bahwa kemungkinan terjadinya tren 

kenaikan atau penurunan (Greuning dan Bratanovic, 2011: 93).  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu keputusan manajemen 

perusahaan perbankan adalah dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal dapat dikaitkan dengan pengambilan kebijakan dan strategi 

operasional bank. Sementara faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar 



23 

 

perusahaan), meliputi kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi, 

volatilitas tingkat bunga, dan inovasi instrumen keuangan (Siamat,2005). 

Menurut Lukman Dendawijaya (2003 : 116-124) rasio-rasio keuangan yang 

digunakan sebagai tolak ukur kinerja dari suatu bank adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Rasio Likuiditas 

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang 

sudah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas dalam menilai kinerja suatu bank 

antara lain : 

a. Cash Ratio 

Cash Ratio adalah rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun 

bank yang harus segera dibayar. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Cash Ratio dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

b. Reserve Requirement 

Reserve Requirement atau lebih dikenal juga dengan likuiditas wajib minimum 

adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro di Bank 

Indonesia bagi semua 

bank. Reserve Requirement dapat dirumuskan sebagai berikut : 

c. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana 

yang diterima bank. LDR menggambarkan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 
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mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin 

tinggi rasio LDR memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas 

bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlahdana yang diperlukan 

untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. 

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam 

kegiatan operasi bank, hal tersebut disebabkan karena dana yang dikelola bank 

sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan 

dapat ditarik sewaktu-waktu. Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut 

memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban 

(Siamat, 2005). 

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, LDR 

dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan 

terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan 

menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit 

sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut 

rugi (Kasmir, 2004). Semakin tinggi LDR maka laba perusahaan semakin 

meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan 

efektif, sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil).  

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya standar nilai LDR menurut 

Bank Indonesia adalah antara 80%-110% (Dendawijaya, 2003). Rasio ini 

digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah 

kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Kredit yang diberikan 

tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah 
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giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito (Almilia dan 

Herdiningtyas, 2005).  

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005): 

  

2. Analisis Rasio Rentabilitas 

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur 

tingkatefisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan. Selain itu, rasiorasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk 

mengukur tingkat kesehatan bank. 

a. Return on Assets (ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu 

bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. 

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, rasio 

ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total 

aset (total aktiva). Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan 

operasional bank sebelum pajak. Total aset yang digunakan untuk mengukur ROA 

adalah jumlah keseluruhan dari aset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. 

Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena 

tingkat kembalian (return) semakin besar.  
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Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih 

mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang 

perolehan dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat (Siamat, 

2005). Rasio ini merupakan salah satu dari rasio yang digunakan untuk menilai 

aspek earning. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata rata 

total aset bank yang bersangkutan (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).  

Riyadi (dalam Mulyaningrum, 2008) menyatakan semakin besar ROA, 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil Rasio ini dirumuskan sebagai 

berikut (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 

2005). 

 

 

b. Return on Equity (ROE) 

ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini 

merupakan indikator bagi para pemegang saham dan calon investor untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba yang dikaitkan dengan 

pembayaran deviden.Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

  

 

 

100% 
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c. Rasio Biaya Operasional (BOPO) 

Rasio biaya operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional 

dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

dankemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. 

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, BOPO 

diukur dari perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional 

yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, dan setiap peningkatan 

pendapatan operasi akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang 

pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang 

bersangkutan (Dendawijaya, 2003). 

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam 

rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga 

kerja, biaya pemasaran, dan lain-lain). Pendapatan operasional merupakan 

pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan 

dana dalam bentuk kredit dan penempatan operasi lainnya (Almilia dan 

Herdingtyas, 2005).  Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya BOPO 

yang normal berkisar antara 94%-96% (Dendawijaya, 2003). 

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka 

menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, 

biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya Sedangkan pendapatan operasi 

merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari 

penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya 
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(Prasnanugraha,2007: 12).  

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005). 

 

d. Net Profit Margin Ratio 

Net Profit Margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang 

diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan 

operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

e. Net Interest Margin  

Net Interest Margin dijadikan variabel independen yang mempengaruhi ROA 

didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank yang bermuara pada 

profitabilitas bank (ROA). Rasio NIM mencerminkan risiko pasar yang timbul 

akibat berubahnya kondisi pasar, di mana hal tersebut dapat merugikan bank 

(Hasibuan, 2007).  

Rasio NIM juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam 

menyalurkan kredit, mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung 

dari selisih bunga dari kredit yang disalurkan (Mahardian, 2008). Semakin besar 

NIM yang dicapai oleh suatu bank maka akan meningkatkan pendapatan bunga 

atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank yang bersangkutan, sehingga laba 

bank (ROA) akanmeningkat. 

100% 
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Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, NIM 

diukur dari perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap aktiva 

produktif. Semakin besar rasio NIM maka akan meningkatkan pendapatan bunga 

atas aktiva produktif yang dikelola bank, jika hal tersebut terjadi maka dapat 

menunjukkan kinerja keuangan bank yang semakin baik (Almilia dan 

Herdiningtyas, 2005). 

Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga yang diterima 

dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan beban bunga dari sumber dana 

yang diberikan. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif 

yang menghasilkan bunga seperti penempatan pada bank lain, surat berharga, 

penyertaan, dan kredit yang diberikan. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia, besarnya NIM yang harus dicapai oleh suatu bank adalah di 

atas 6%. 

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001). 

 

 

3. Analisis Rasio Solvabilitas 

Analisis rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi 

bank. Rasio-rasio yang digunakan antara lain : 

 

NIM 100% 
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a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko, misalnya kredit yang 

diberikan. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau 

tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya, dan dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk masyarakat 

peminjam) terhadap kinerja bank.  

Penggunaan modal bank juga dimaksudkan untuk memenuhi segala 

kebutuhan bank guna menunjang kegiatan operasi bank, dan sebagai alat untuk 

ekspansi usaha. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, 

deposito, dan tabungan yang melebihi jumlah setoran modal dari para pemegang 

sahamnya. Unsur kepercayaan ini merupakan masalah penting dan merupakan 

faktor keberhasilan pengelolaan suatu bank (Sinungan, 2000). 

Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, 

misalnya kredit yang diberikan. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat 

kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva 

produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia sebesar 8%) berarti bahwa bank tersebut mampu membiayai operasi 

bank, dan keadaan yang menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi 

yang cukup besar bagi profitabilitas bank (ROA) yang bersangkutan 

(Dendawijaya, 2003). 
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Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang 

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai CAR 

menunjukkan semakin sehat bank tersebut. Almilia dan Herdiningtyas (2005) 

menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi kondisi 

bermasalah pada sektorperbankan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005). 

 

b. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya dengan dana yang 

berasal dari modal bank sendiri. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

c. Long Term Debt to Assets Ratio 

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank 

dibiayai atau dananya diperoleh dari sumber-sumber utang jangka panjang.  

  

5. Rasio Aktiva Produkstif 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui rasio keuangan mengenai aset produktif 

dan non produktif, Rasio-rasio yang digunakan antara lain: 

 

 

100% 

100% 
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a. Non Performing Loans (NPL)   

Non Performing Loan (NPL) dijadikan variabel independen yang mempengaruhi 

ROA didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank yang bermuara pada 

profitabilitas bank (ROA). Rasio NPL digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. 

Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, 

yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang 

diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank 

kepada debitur, (Hasibuan, 2007). 

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001,NPL 

diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang 

diberikan. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi 

terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk 

kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, 

dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan 

operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang 

diperoleh bank (Kasmir, 2004).  

Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak 

termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas 

kurang lancar, diragukan dan macet. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia, besarnya NPL yang baik adalah di bawah 5%. 

Kuncoro (dalam Mulyaningrum, 2008) mengatakan penilaian kualitas aset 

merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen 
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risiko kredit. Kredit dalam hal ini adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah 

digolongkan menjadi kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet 

(Almilia dan Herdiningtyas, 2005).  

Almilia dan Herdiningtyas (2005) menyatakan bahwa semakin buruk 

kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar 

maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Rasio 

ini dirumuskan sebagai berikut (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS 

tanggal 9 Desember 2005)  

 

 
2.3 Kerangka Pemikiran   

2.3.1 Pengaruh CAR Terhadap Return On Asset Bank   

Capital  Adequacy  Ratio adalah  rasio  kinerja  bank  untuk  mengukur  

kecukupan  modal  yang  dimiliki  bank  untuk  menunjang  aktiva  yang  

mengandung  atau  menghasilkan  risiko,  misalnya  kredit  yang  diberikan  

(Dendawijaya, 2005: 144).   

Berdasarkan  ketentuan  Bank  Indonesia,  bank  yang  dinyatakan  termasuk  

sebagai  bank  yang  sehat  harus  memiliki  CAR  paling  sedikit  sebesar 8 %. 

Hal ini didasarkan kepada ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (Bank for 

International Settlements).   

Penelitian Werdaningtyas (2002) menyatakan bahwa pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap profitabilitas adalah positif karena terkikisnya 
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modal perbankan akibat suku bunga dana yang tinggi melebihi suku bunga 

pinjaman, akibatnya terjadi negatif spread dimana peningkatan suku bunga dana 

lebih cepat dari peningkatan suku bunga pinjaman. Rendahnya Capital Adequacy 

Ratio (CAR) menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank yang 

pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas. 

Latumaerissa (2014:55) menyatakan bahwa modal bank sangat penting 

karena berfungsi sebagai bamper dan pemberi rasa aman kepada para nasabah 

yang ingin menitipkan uangnya dibank. Konsep Capital Adequacy muncul karena 

adanya resiko insolvensi usaha perbankan. jika suatu bank tidak berkembang 

dalam pendapatan dan assetnya, jelaslah bahwa lebih banyak risiko dibandingkan 

dengan pertumbuhan yang sehat, Semakin besar CAR maka semakin besar ROA, 

karena denga modal yang besar manajemen bank sangat leluasa dalam 

menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan.  

Sau Eng (2013) menyatakan bahwa tinggi rendahnya ROA perbankan tidak 

dipengaruhi oleh besarnya CAR, Semakin tinggi CAR maka semakin kuat 

kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva 

produktif yang berisiko. Dengan kata lain, maka semakin tinggi kecukupan 

modalnya untuk menanggung risiko kredit macetnya, sehingga kinerja bank 

semakin baik, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank 

yang bersangkutan yang berujung pada meningkatnya laba (ROA).  

 

2.3.2 Pengaruh NPL Terhadap Return On Asset Bank   

Rasio NPL menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin  tinggi  rasio  ini  



35 

 

maka  akan  semakin  buruk  kualitas  kredit  bank  yang  menyebabkan jumlah 

kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan  suatu  bank  dalam  kondisi  

bermasalah  semakin  besar  (Almilia  dan  Herdiningtyas, 2005).   

Giniarto dan Ibad (2003), menyatakan bahwa semakin besar NPL  semakin  

besar  pula  cadangan  yang  harus  dibentuk,  yang  berarti  semakin  besar 

opportunity cost yang harus ditanggung oleh bank yang pada akhirnya  dapat 

mengakibatkan potensi kerugian pada bank.   

Latumaerissa (2014:169) menyatakan bahwa jika suatu kredit yang 

bermasalah tidak dikelola dengan baik maka pengaruhnya akan cukup besar 

terhadap profit atau laba yang akan diperoleh, Semakin kecil NPL semakin kecil 

resiko kredit macet yang ditanggung ban. Tan Sau Eng (2013) menyatakan bahwa 

NPl mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 

NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap 

kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit 

bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh 

karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya 

sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank 

(Kasmir, 2004). 

 

2.3.3 Pengaruh BOPO Terhadap Return On Asset Bank   

BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya 

adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana 
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masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya 

bunga dan hasil bunga (Dendawijaya, 2003).  

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang  

dikeluarkan  bank  yang  bersangkutan  sehingga  kemungkinan  suatu  bank  

dalam  kondisi  bermasalah  semakin  kecil.  Biaya  operasional  dihitung  

berdasarkan  penjumlahan  dari  total  beban  bunga  dan  total  beban  operasional 

lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga 

dan total pendapatan operasional lainnya. (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).   

Latumaerissa (2014:61) menyatakan bahwa rasio biaya operasi atas 

pendapatan operasi telah ditemukan sebagai indikator yaang baik khususnya 

untuk kemampuan manajemen dan ahli klasifkikasi masalah bank yang 

sehubungan dengan rasio-rasio lain. Ini menunjukkan adanya modal yang cukup, 

sehingga mencegah kegagalan bank. Operasi dan kerugian investasi harus diserap 

dari keuntungan yang jika suatu bank giat dan profit margin yang sempit tidak 

akan menjadi masalah yang ditunda secara menentu ketika kerugian lingkungan 

terjadi. 

Sau Eng (2013) menyatakan bahwa dugaan rasio BOPO berperan dan 

berpengaruh negatif terhadap laba bank tidak didukung oleh hasil penelitian.  

Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba 

sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan ROA. Dengan demikian 

dapat dirumuskan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.  
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2.3.4  Pengaruh LDR Terhadap Return On Asset Bank   

LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang 

ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh 

bank (terutama masyarakat). Apabila hasil pengukuran jauh berada di atas target 

dan limitnya, berarti tidak tertutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan 

likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada pendapatan bank 

(Kuncoro dan Suhardjono, 2002). 

LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan, dengan dana 

yang diterima oleh bank. LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank  

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan  

mengandalkan  kredit  yang  diberikan  sebagai  sumber  likuiditas  (Dendawijaya, 

2005: 147). Semakin tinggi LDR makansemakin tinggi dana yang disalurkan ke 

dan pihak ketiga, jika Dana pihak ketiga meningkat maka pendapatan bank (ROA) 

meningkat (Muljono,1999). 

Latumaerissa (2014:101) menyatakan konsekuensi bagi bank yang 

mempunyai likiditas terlalu kecil (likuid) menyebabkan bank tersebut tidak 

mampu melaksanakan beberapa atau bahkan mungkin seluruh fungsi likuiditas, 

khususnya bank tersebut tidak mampu untuk memanfaatkan kesempatan yang 

baik untuk memiliki kekayaan yang lebih menguntungkan.  

Sau Eng (2013) menyatakan bahwa Rasio LDR berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Semakin tinggi LDR maka laba perusahaan semakin meningkat 

(dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif, 

sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil).  
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2.3.5 Pengaruh NIM Terhadap Return On Asset Bank   

NIM mencerminkan risiko pasar yang timbul akibat berubahnya kondisi pasar, di 

mana hal tersebut dapat merugikan bank (Hasibuan, 2007). NIM digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari 

bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, mengingat 

pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari kredit yang 

disalurkan. 

Semakin besar NIM yang dicapai oleh suatu bank maka akan meningkatkan 

pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank yang 

bersangkutan, sehingga laba bank (ROA) akan meningkat (Mahardian, 2008). 

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa NIM berpengaruh positif signifikan 

terhadap ROA. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Sau eng (2013) yang 

menyatakan bahwa NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

 

2.4. Hipotesis   

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian 

terdahulu dan landasan teori, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:   

H1: CAR berpengaruh terhadap Return On Asset Bank Umum Terbuka periode 

2013 – 2016. 

H2: NPL berpengaruh terhadap Return On Asset Bank Umum Terbuka periode 

2013 – 2016. 

H3: BOPO berpengaruh terhadap Return On Asset Bank Umum Terbuka periode 

2013 – 2016. 
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H4: LDR berpengaruh terhadap Return On Asset Bank Umum Terbuka periode 

2013 – 2016. 

H5: NIM berpengaruh terhadap Return On Asset Bank Umum Terbuka periode 

2013 – 2016. 

 

2.5 Kerangka Konseptual 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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