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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Manajemen   

Suatu Perusahaan yang bernilai tinggi, memiliki performa manajemen 

yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, faktor manajemen merupakan hal utama 

yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan. Umumnya, divisi-divisi 

pembagian manajemen dalam suatu perusahaan meliputi pemasaran, operasional, 

keuangan dan sumber daya manusia (personalia).   

Menurut pendapat Griffin (2003:2), manajemen adalah :  

Serangkaian aktifitas (termasuk perencanaan dan pengambilan  
keputusan, pengorganisasian, kepemimpian, dan pengendalian)  
yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia,  
financial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi  
dengan cara yang efektif dan efisien.

   

Menurut Richard (2004:5) bahwa :   

Management is defined as the process of administering and  

coordinating  resources effectively, efficiently, and in an effort to  

achieve the goals of the organization.

 

Artinya manajemen sebagai suatu proses dari administrasi dan sumber koordinasi 

secara efesien dan efektif di dalam meraih sebuah tujuan organisasi.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian upaya anggota organisasi dan 

proses penggunaan semua sumber daya organisasi secara efisien dan efektif untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan baik dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.  

2.1.1   Manajemen Keuangan  

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi 

kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaaan . 

Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja ataupun pembelian aktiva tetap. 

Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari 
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sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya yang paling 

murah. Kedua hal tersebut harus bisa diupayakan oleh manajer keuangan agar 

perusahaan dpat berjalan baik.  

Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi operasional perusahaan 

yang sangat penting di samping fungsi operasional lainnya seperti manajemen 

pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia. 

Pengertian manajemen keuangan sendiri mengalami perkembangan sesuai dengan 

perkembangan fungsi keuangan itu sendiri, yaitu dari yang hanya mengutamakan 

bagaimana cara memperoleh dana, hingga sampai kepada pengertian yang 

memberikan perhatian terhadap penggunaan dana tersebut. Untuk lebih jelasnya 

akan dikemukakan pendapat dari Keown , Scott, Martin and Petty (2005:4), 

bahwa :  

Financial management is concerned with the maintenance and  

creation of economic  value or wealth. Consequently, this course  focuses  

on decision making with an eye toward creating wealth.

 

Artinya bahwa manajemen keuangan berhubungan dengan pemeliharaan dan 

penciptaan nilai ekonomi atau kemakmuran. Akibatnya, lebih difokuskan kepada 

pengambilan keputusan terhadap penciptaan nilai tersebut.  

Menurut Sartono (2001:6) bahwa:  

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana  

baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam bentuk  

investasi  secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk  

pembiayaan investasi atau pembelanjaan  secara efisien.

  

Sedangkan menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:2), bahwa :  

Financial management is concern the acquisition, financing, and  

managements of assets with some overall goal in mind.

 

Artinya bahwa manajemen keuangan berhubungan dengan pembelian aktiva, 

pendanaan, dan pengelolaan aktiva yang meliputi keseluruhan pencapaian sasaran 

perusahaan.  
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Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan mengenai pengertian 

manajemen keuangan yaitu keseluruhan aktivitas perusahaan yang bersangkutan 

dengan usaha untuk mendapatkan dana, menggunakan atau mengalokasikan dana 

tersebut guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan.  

2.1.2  Fungsi Manajemen Keuangan  

Manajemen keuangan berhubungan dengan bermacam-macam keputusan, 

seperti mencari dana, mengelola dana dalam bentuk investasi, ataupun dalam 

menentukan berapa besar dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang 

saham.  

Menurut Sutrisno (2003:7) bahwa:  

Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang  
harus  dilakukan oleh suatu perusahaan: keputusan investasi,  
keputusan pendanaan, dan  keputusan dividen. Masing-masing  
keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan.  
Kombinasi dari ketiganya akan memaksimumkan nilai  perusahaan.

  

Ketiga keputusan keuangan tersebut, diimplementasikan dalam kegiatan 

perusahaan untuk mendapatkan laba. Laba yang diperoleh diharapkan mampu 

meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada makin tingginya harga 

saham, sehingga return yang didapatkan  para pemegang saham dengan 

sendirinya makin bertambah. 

Ada tiga fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2003:5): 

1.  Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana 

ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan 

di masa mendatang. Dalam sebuah investasi mengandung sebuah risiko dan 

ketidakpastian. Oleh karena itu risiko dan hasil yang diharapkan dari suatu 

investasi akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun 

nilai perusahaan.    
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2.  Keputusan Pendanaan 

Pada keputusan pendanaan ini seorang manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangjan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana ini 

bersangkutan dengan penentuan sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan 

guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 

3.  Keputusan Dividen   

Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada 

para pemegang saham dan melalui keputusan dividen ini ditujukan untuk 

meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Keputusan dividen 

merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan : (1) besarnya 

persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk 

cash dividend, (2) stabilitas dividen yang dibagikan, (3) dividen saham (stock 

dividend), (4) pemecahan dividen (stock split), serta (5) penarikan kembali 

saham yang beredar.  

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan   

Manajemen keuangan sebagai suatu sistem, tidak bisa dipandang sebagai 

kombinasi ilmu dan seni terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari 

keseluruhan proses dan fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Falsafah 

manajemen dan bisnis modern mengatakan bahwa pengambilan keputusan yang 

rasional efektif dapat dicapai apabila kita telah dapat mengintegrasikan berbagai 

sumber yang tersedia di atas tujuan yang jelas. Dengan demikian penetapan tujuan 

yang jelas, dan tepat merupakan aktivitas yang  tidak dapat diabaikan begitu saja. 

Menurut Sutrisno (2003:6), bahwa kemakmuran para pemegang saham 

diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham, yang merupakan 

pencerminan dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan 

dividen. Oleh karena itu kemakmuran para pemegang saham dapat dijadikan 

sebagai dasar analisis dan tindakan rasional dalam proses pembuatan keputusan. 

Terkadang memaksimumkan laba dicanangkan sebagai tujuan perusahaan, akan 

tetapi hal itu tidak dapat mencapai sasaran memaksimalkan kemakmuran para 



16   

pemegang saham. Yang lebih penting bukanlah laba melainkan laba per lembar 

saham (Earning Per Share).    

Laba didapatkan dengan mengurangkan penghasilan dengan biaya yang 

dikeluarkan, sehingga untuk meningkatkan keuntungan bisa dengan menarik 

modal baru (mengeluarkan saham baru), dan menginvestasikan dana yang 

diperoleh tersebut pada investasi yang bebas risiko (misalnya deposito atau 

obligasi pemerintah), tetapi memperlihatkan apakah dengan cara semacam ini 

tidak akan meningkatkan nilai saham karena pemegang saham tidak mau 

menerima imbalan sebesar bunga deposito yang relatif lebih kecil, sementara 

mereka harus menanggung risiko. Jika hal ini terjadi keuntungan memang 

meningkat, tetapi nilai saham justru akan menurun. Demikian pula halnya, 

memaksimumkan laba per lembar saham bukan merupakan tujuan utama, karena 

tidak memperlihatkan waktu maupun lamanya laba yang diharapkan, dan juga 

tidak memperhatikan faktor risiko maupun ketidakpastian di masa yang akan 

datang, serta tidak mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membagi 

dividen.   

Dengan memeperhatikan hal-hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

tujuan memaksimumkan laba per lembar saham tidak sama dengan 

memaksimumkan harga pasar saham. Harga pasar saham mencerminkan nilai riil 

perusahaan. Harga pasar saham sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni (1) 

laba per lembar saham, (2) tingkat bunga bebas risiko, dan (3) tingkat 

ketidakpastian operasi perusahaan. Misalnya perusahaan melakukan investasi 

yang bersifat spekulatif, ada kecenderungan harga saham akan turun karena risiko 

usahanya menjadi semakin besar.  

2.2.Tinjauan Umum Mengenai Bank 

2.2.1 Pengertian Bank   

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah 

yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada 

para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi Bank. Bank adalah 

sebuah lembaga intermediasi keuangan yang pada umumnya didirikan dengan 
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kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 

memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.   

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 

yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup 

rakyat banyak. Berikut ini adalah pengertian atau definisi bank menurut beberapa 

ahli, antara lain : 

Menurut Hasibuan (2007:2) bahwa: 

Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha 

yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial 

assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya 

mencari  

Menurut Kasmir (2008:11) 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

 

Menurut Suyatno (2007:1)  

Definisi tentang bank dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 
Pertama, bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian 
pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan, deposito, dan giro. 
Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan 
operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak 
ketiga. Kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini artinya bahwa 
bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Ketiga, bank 
dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyartakat melalui sumber yang 
berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun 
melalui penciptaan uang bank.

   

Dari beberapa pengertian bank menurut para ahli di atas, dapat 

disimpulkan mengenai pengertian bank yaitu suatu lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menghimmpun dana yang berasal dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana 



18   

simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit 

maupun bentuk - bentuk lainnya.  

2.2.2 Fungsi Bank  

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai 

tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat 

sebagai agent of trust, agent of development, dan agen of services (Triandaru dan 

Budisantoso, 2008:9)  

1. Agen of Trust  

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam 

hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.  

2. Agen of Development  

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan 

untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank 

tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga 

konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-distribusi-

konsumsi berkaitan dengan penggunaan uang.  

3. Agen of Services  

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada 

masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan 

kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung 

dari kedua kegiatan di atas.      
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2.2.3 Jenis-Jenis Bank 

Jenis-jenis bank digolongkan menjadi empat golongan yaitu dari segi 

fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan status dan berdasarkan dari 

segi cara menentukan harga. Kasmir (2008 : 20) menyatakan, jenis atau bentuk 

bank bermacam-macam, tergantung pada cara penggolongannya. Jenis-jenis bank 

tersebut antara lain:  

1. Dilihat dari segi fungsinya  

Berdasarkan 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 lalu lintas pembayaran. Sifat jasa 

yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa 

perbankan yang ada.  

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. 

Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan 

kegiatan bank umum.  

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, di bagi menjadi:  

a. Bank Milik Pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun 

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 di luar negeri, 

baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.  
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d. Bank Milik Campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya 

dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan 

sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.  

3. Dilihat dari segi status  

a. Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan, misalnya misalnya transfer ke luar negeri, travelers cheque, 

pembukaan dan pembayaran Letter of Credit (L/C).  

b. Bank non devisa, merupakan bank yang mempunyai ijin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Bank non devisa melakukan 

transaksi dalam batas-batas suatu negara.  

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga  

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, menetapkan bunga sebagai 

harga jual baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun 

deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) 

juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.  

b. Bank berdasarkan prinsip syariah, yang menerapkan aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal 

untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan 

lainnya.  

2.2.4 Fungsi Intermediasi Bank  

Bank sebagai lembaga kepercayaan mempunyai fungsi utama sebagai 

lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah 

diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 bahwa bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
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Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penting bagi 

bank untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat. Masyarakat berharap dana 

yang mereka simpan di bank akan aman. Untuk itu bank harus menjaga tingkat 

kesehatannya karena bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan 

memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, 

dapat membantu kelancaran lalulintas pembayaran serta dapat digunakan oleh 

pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan 

moneter. Dalam menjalankan kegiatan intermediasinya bank harus 

memperhatikan likuiditasnya yaitu terjadinya penarikan dana simpanan maupun 

pinjaman dengan tetap berupaya menjaga profitabilitasnya, untuk itu bank harus 

berhati-hati dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.  

Salah satu ukuran untuk melihat fungsi intermediasi perbankan adalah 

Loan to Deposit Ratio (LDR). Alasan LDR digunakan sebagai ukuran 

intermediasi karena LDR mengukur efektivitas perbankan dalam penyaluran 

kredit melalui dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. LDR menyatakan 

seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya (Dendawijaya, 2009:49). Jadi, seberapa jauh pemberian kredit 

kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi 

permintaan deposan yang ingin menarik uangnya yang telah digunakan oleh bank 

untuk memberikan kredit.  

Tingginya rasio tersebut mengindikasikan semakin baik kemampuan bank 

yang bersangkutan. Hal ini disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk 

membiayai kredit menjadi semakin besar. Rasio ini juga merupakan indikator 

kerawanan dan kemampuan suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati 

bahwa batas aman dari Loan to Deposit Ratio (LDR) suatu bank adalah sekitar 

80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85% dan 100%. Karena alasan 

tersebut sehingga dalam penelitian ini menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

sebagai indikator pengukur fungsi intermediasi perbankan.   
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2.3 Pengertian Laporan Keuangan   

Semua transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dicatat, 

diklasifikasikan dan disusun menjadi laporan keuangan, sehingga dapat 

mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat suatu 

periode tertentu atau jangka waktu tertentu. Ditinjau dari fungsinya, laporan 

keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai kinerja, aktivitas 

dan kondisi keuangan  suatu perusahaan, yang akan menjadi sumber informasi 

bagi analisis untuk mengambil suatu keputusan. 

Pengertian laporan keuangan menurut Sundjaja dan Barlian (2002:68) bahwa: 

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil 

dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar   

data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data-data/aktivitas tersebut.

 

Sedangkan menurut Brigham dan Ehrhardt (2002:32):  

   financial statements give an accounting picture of the firm s operations   

and  financial position.

 

Artinya laporan keuangan dapat memberikan suatu gambaran akuntansi dari 

pengoperasian dan penempatan keuangan perusahaan.    

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil akhir aktivitas suatu perusahaan yang dibuat oleh manajemen 

dan diproses melalui siklus akuntansi yang akan digunakan oleh pemilik 

perusahaan, calon investor, kreditur, pemerintah dan pihak-pihak lain yang 

berkepintingan untuk melihat kinerja keuangan dan operasional perusahaan.  

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan   

Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu 

memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang 

bersifat financial. Menurut Harahap (2004:132) tujuan laporan keuangan adalah : 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai  

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 
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2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam 

aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari 

kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai  laporan 

dalam menaksirkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam  

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas  

pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan  

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan,  

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.    

Manfaat intern dari hasil interpretasi laporan keuangan dapat berupa 

tingkat kinerja keuangan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan dibandingkan 

dengan perusahaan saingan, efektifitas manajemen dalam pengoperasian 

perusahaan dan sebagainya, sedangkan manfaat ekstern dari hasil interpretasi 

laporan bagi investor dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan 

keputusan untuk menanamkan dana atau menarik modalnya pada perusahaan, bagi 

kreditur yaitu untuk membantu pengambilan keputusan dalam pemberian 

pinjaman kepada perusahaan.   

Secara luas manfaat rokok yang diberikan oleh laporan keuangan adalah 

informasi mengenai tingkat kinerja keuangan perusahaan yang mengeluarkan 

laporan keuangan tersebut. Tingkat kinerja perusahaan dapat diketahui dengan 

melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan. Dari analisis 

tersebut, dapat diketahui potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki 

oleh perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.      



24   

2.3.2 Pengguna Laporan Keuangan    

Pengguna laporan keuangan sangat beragam dan memanfaatkan informasi 

dari laporan keuangan sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok. 

Menurut Harianto dan Sudomo (2001:93) kelompok pengguna dan pemanfaat 

laporan keuangan tersebut adalah : 

1. Pemegang Saham 

Pemegang saham sebuah perusahaan publik akan sangat berkepentingan untuk 

memanfaatkan informasi yang berupa laporan keuangan. Sebagai pemilik 

perusahaan mereka akan menilai kinerja manajemen sebagai pihak yang diberi 

tanggung jawab untuk menjalankan dana pemegang saham. 

2. Investor 

Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai laba yang dihasilkan 

perusahaan, karena berhubungan erat dengan harga pasar surat berharga 

(securities). Selain itu menggunakan laporan neraca untuk menilai kesehatan 

perusahaan yang mengeluarkan surat berharga tersebut. 

3. Analisis Sekuritas 

Bagi para analisis sekuritas dan juga manajer investasi suatu perusahaan 

investasi, laporan keuangan digunakan untuk melakukan analisis teknikal dan 

analisis fundamental. Prioritasnya adalah untuk mendeteksi ketidaktepatan. 

4. Manajer  

Pengguna laporan keuangan untuk manajer merupakan bentuk  

pertanggungjawabkan kepada pemegang saham. Selain itu laporan  

keuangan digunakan sebagai landasan untuk menuntut hak manajemen dan  

menjabarkan kewajiban yang telah dilakukan oleh manajemen kepada  

pemegang saham. 

5. Karyawan  

Pengguna laporan keuangan untuk melihat rencana pensiun di masa   

mendatang.    
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6. Pemasok dan Kreditor 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi tentang likuiditas, 

solvabilitas dan profitabilitas yang sangat berperan dalam proses kredit dan 

perbankan. 

7. Pelanggan 

Laporan keuangan merupakan media informasi bagi pelanggan yang mampu 

memberikan informasi tentang jaminan kelangsungan perusahaan dan kualitas 

produk yang dibelinya. 

8. Pemerintah 

Laporan keuangan digunakan pemerintah, dalam hal ini adalah instansi pajak 

untuk menentukan tingkat pajak perusahaan. 

9. Pengguna Lain  

Pengguna lain ini seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, 

lembaga internasional, dan lain-lain.  

2.3.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan   

Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan 

ini dapat langsung digunakan oleh pemakai, namun ada juga yang harus dianalisis 

lebih lanjut misalnya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.   

Setiap pemakai mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap informasi 

keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemakai akan mencari informasi 

mana yang paling dibutuhkan untuk dianalisis dalam berbagai jenis laporan 

keuangan.lam periode tertentu   

Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:4) mengatakan bahwa : 

Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 
perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai 
cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 
dana), dan catatan atau laporan keuangan, laporan lain serta materi 
pembahasan yang merupakan bagian integral dari laporan 
keuangan.

  



26     

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada tiga jenis 

laporan keuangan yang utama, yaitu income statement (laporan laba rugi). 

Sedangkan laporan lainnya yang juga tercantum dalam kutipan di atas merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan utama, dan bukan laporan keuangan yang 

berdiri sendiri.  

2.3.4 Rasio Keuangan   

Analisis internal perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan pada 

setiap periode yang berasal dari neraca dan laporan laba-rugi. Analisis laporan 

keuangan yang dilakukan adalah menyangkut rasio-rasio keuangan perusahaan 

yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan.  

2.3.4.1 Pengertian Rasio Keuangan   

Rasio keuangan dalam penggunaannya dari suatu perusahaan membantu 

memprediksikan nilai perusahaan di periode yang akan datang dengan 

menghitung dari laporan keuangan di periode sebelumnya.   

Pengertian analisis keuangan menurut Gitman (2006:54):   

Involves methods of calculating and interpreting ratios to analyze and    

monitor the firm s performance.

 

Artinya bahwa ratio keuangan meliputi metode untuk menghitung dan 

menginterpretasikan rasio keuangan untuk menganalisis dan mengawasi kinerja 

perusahaan.    

Kemudian menurut Abdullah (2004:41) bahwa :   

Rasio keuangan adalah teknik analisis keuangan ntuk mengetahui    

hubungan diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan    

laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.

 

Dengan demikian analisis rasio keuangan merupakan perbandingan dua data 

keuangan dengan jalan membagi satu data dengan data lainnya. Analisis rasio 

juga memungkinkan manajer keuangan untuk memperkirakan reaksi para kreditor 

dan investor dan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat 

diperoleh. 
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2.3.4.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan   

Untuk analisis rasio keuangan, diperlukan rasio-rasio keuangan yang 

mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan dihitung dengan 

menggabungkan angka-angka di neraca dengan angka-angka pada laporan 

keuangan.    

Menurut Abdullah (2004:41) membagi analisis rasio keuangan menjadi 

empat rasio utama, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas 

Likuiditas suatu perusahaan merupakan kemampuan keuangan perusahaan 

dalam membayar hutang-hutang jangka pendek (maksimal satu tahun) dengan 

sejumlah aktiva lancar yang dimiliki. Tidak terdapat batasan tentang beberapa 

rasio yang terdapat pada kelompok rasio-rasio likuiditas maupun aspek 

lainnya. 

2. Rasio Aktivitas 

      Penggunaan rasio aktivitas pada umumnya guna mengukur efisiensi  

perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Namun demikian secara  

individual rasio tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam hal  

penggunaan persediaan dalam menghasilkan penjualan. 

3. Rasio Solvabilitas 

      Rasio solvabilitas atau debt ratio dipergunakan dengan pengukuran rentabilitas 

perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan membayar utang-utangnya, 

terutama jangka panjang. Besarnya jumlah utang yang terdapat pada neraca 

menunjukkan berapa besar modal pinjaman yang digunakan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya. 

4. Rasio Profitabilitas 

      Rasio profitabilitas dipergunakan berhubungan dengan penilaian terhadap 

kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Terdapat beberapa pengukuran 

terhadap profitabilitas atau rentabilitas suatu perusahaan yang masing-masing 

dihubungkan dengan total aktiva, modal sendiri maupun nilai perusahaan yang 

dicapai.  
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2.3.5 Tingkat Kesehatan Bank (CAMEL) 

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi 

semua kewajibannya sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Menyadari 

arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia 

perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan 

maka bank Indonesia merasa perlu menerapkan aturan tentang kesehatan bank. 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 

April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4382) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara 

triwulanan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur ketentuan pelaksanaan 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Bank 

Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut: 

1. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Bank 

perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional 

Bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat 

digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di 

waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan 

sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank oleh 

Bank Indonesia. 

2. Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai 

aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui 

penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, 

dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut 

dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah 

mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan 

signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya 

seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. 
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Menurut Triandaru dan Budisantoso (2008:51) mengemukakan bahwa 

kesehatan suatu bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan 

seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatannya meliputi: 

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari 

modal sendiri 

2. Kemampuan mengelola dana 

3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat 

4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik dan 

pihak lain 

5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. 

Adapun menurut Dendawijaya (2009:153) mengemukakan bahwa untuk 

menilai tingkat kesahatan bank dapat dilakukan dengan faktor-faktor utama yaitu: 

1. Faktor Permodalan 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bank-bank diwajibkan untuk memelihara 

kewajiban penyediaan modal minimum (KPPM) sekurang-kurangnya 8%. 

Selanjutnya untuk menetapkan besarnya nilai kredit berdasarkan ketentuan 

yang baru adalah sebagai berikut : 

a. Rasio modal yang memenuhi KPPM sebesar 8% diberikan predikat sehat 

dengan nilai kredit 81. Setiap kenaikan 0,1% dari KPPM sebesar 8%, nilai 

kreditnya ditambah 1 hingga maksimum 100. 

b. Rasio modal yang kurang dri 8% sampai dengan 7,9% diberikan predikat 

kurang sehat dengan nilai kredit 65. Setiap penurunan 0.1% dari 

pemenuhan KPPM sebesar 7.9% tersebut, nilai kreditnya dikurangi 1 

dengan minimum 0. 

c. Nilai kredit yang diperoleh segera dikalikan dengan bobot 25% yang 

diperlukan untuk komponen kecukupan modal.

 

2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain 

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen 

 

komponen sebagai berikut : 

a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva 

produktif 
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b. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit 

c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/non performing asset 

dibandingkan dengan aktiva produktif 

d. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif 

(PPAP) 

e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif 

f. Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif 

g. Dokumentasi aktiva produktif 

h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. 

3. Faktor manajemen 

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Manajemen umum 

b. Penerapan sistem manajemen risiko 

c. Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada 

Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. 

4. Faktor rentabilitas 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain 

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen 

 

komponen sebagai berikut: 

a. Return on assets (ROA) 

b. Return on equity (ROE) 

c. Net interest margin (NIM) 

d. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) 

5. Faktor likuiditas 

Pengukuran 1 rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dan jumlah dana 

yang diterima merupakan salah satu komponen dalam faktor likuiditas. 

Berdasarkan ketentruan yang lama, suatu bank umum diberikan predikat tidak 

sehat (dengan nilai kredit = 0) untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih dan 

diberi predikat sehat (dengtan nilai kredit = 100) untuk rasio LDR kurang 

dari 110%. Berdasarkan ketentuan yang baru, pengukuran likuiditas dilakukan 

secara berjenjang selajan dengan penilaian terhadap komponen lainnya. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menilai 

kesehatan bank digunakan beberapa faktor yaitu faktor permodalan, faktor 

kualitas aktiva produktif, faktor manajemen, faktor rentabilitas, dan faktor 

likuiditas. Gabungan faktor-faktor ini diberi istilah CAMEL , bagi perbankan 

hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu 

sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan 

bagi bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan 

implementasi strategi pengawasan bank.     

2.3.5.1 Pengertian CAMEL 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank 

yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank 

yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan 

masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran 

lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam 

melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan 

menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan 

Menurut kamus Perbankan (Institut Bankir Indonesia), edisi kedua tahun 

1999 yang dikutip Amelia (2012) : CAMEL adalah aspek yang paling banyak 

berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat 

kesehatan bank, CAMEL merupakan tolok yang menjadi obyek pemeriksaan bank 

yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu 

modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan likuiditas.  

2.3.5.2 Komponen CAMEL  

Penerapan CAMEL sebagai alat penilaian tingkat kesehatan bank juga 

dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia 

No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 dan surat edaran Bank Indonesia 

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara 



32   

triwulan. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup komponen-komponen 

CAMEL yang terdiri dari: 

1. Capital (Permodalan) 

Menurut Abdullah (2004:60) penilaian pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

terhadap ketentuan yang berlaku 

b. Komposisi permodalan 

c. Tren ke depan/ proyeksi KPMM 

d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank 

e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal 

dari keuntungan (laba ditahan) 

f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha 

g. Akses kepada sumber permodalan dan 

h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. 

Dalam penelitian ini rasio yang akan digunakan untuk mengukur aspek 

permodalan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR).  

2. Asset Quality (Kualitas Aset) 

Menurut Taswan (2010:167) dalam mengukur kualitas aset dapat dinilai 

dengan menggunakan aktiva produktifnya. Penilaian pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif 

b. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit 

c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah (nonperforming asset) 

dibandingkan aktiva produktif 

d. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif 

(PPAP) 

e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif 
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f. Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif 

g. Dokumentasi aktiva produktif dan 

h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. 

Dalam penelitian ini rasio yang akan digunakan untuk mengukur aspek 

kualitas aset adalah Non Performing Loan (NPL)  

3. Management (Manajemen) 

Menurut Rachmanto (2006) menilai kualitas manajemen dapat diketahui 

dari sumber daya manusia yang berada dalam manajemen tersebut. Kualitas 

sumber daya manusia yang berada dalam manajemen ini dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan dan kemampuan karyawan dalam menangani kasus. Penilaian 

terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Manajemen umum 

b. Penerapan system manajemen risiko 

c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada bank 

Indonesia dan atau pihak lainnya.  

4. Earning (Rentabilitas) 

Menurut Dendawijaya (2009:118) penilaian pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Pengembalian atas aktiva (return on assets - ROA) 

b. Pengembalian atas ekuitas (return on equity 

 

ROE) 

c. Margin bunga bersih (net interest margin 

 

NIM) 

d. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 

e. Pertumbuhan laba operasional 

f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan 

g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan 

h. Prospek laba operasional. 
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Dalam penelitian ini rasio yang akan digunakan untuk mengukur aspek 

rentabilitas adalah net interest margin (NIM) dan Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO).  

5. Liquidity (Likuiditas) 

Menurut Rachmanto (2006)  penilaian pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 

bulan 

b. 1-month maturity mismatch ratio 

c. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio 

 

LDR) 

d. Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang 

e. Ketergantungan pada dana antarbank dan deposan inti 

f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas 

g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, 

atau sumber-sumber pendanaan lainnya dan 

h. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK). 

Dalam penelitian ini rasio yang akan digunakan untuk mengukur aspek 

likuiditas adalah Loan to Deposit Ratio (LDR).  

2.3.6 Analisis Rasio CAMEL 

2.3.6.1 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam 

mengembangkan usahanya (Siamat, 2005:99). Permodalan bagi bank 

sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama 

pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga 

terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal yang dimiliki oleh suatu bank 

pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi 

oleh bank. Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang 
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dilakukannya. Berdasarkan kesepakatan Basel I, rasio permodalan minimum 

untuk industri perbankan diterapkan sebesar 8 % (Idroes, 2008:40). Permodalan 

bank yang cukup atau banyak sangat penting karena modal bank dimaksudkan 

untuk memperlancar operasional sebuah bank (Siamat, 2005:100).  Rasio ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

CAR = 

 

x 100%  

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi 

penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan 

oleh aktiva yang berisiko.   

Berdasarkan Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 13/24/PBI/2011, dalam 

melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi 

Bank Umum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Selain 

itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus 

mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko 

Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko 

tersebut. Tingkat kecukupan modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah 

seluruh aktiva bank yang mengandung risiko, yang dibiayai dari modal sendiri. 

Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit 

perbankan. 

Dendawijiaya (2009:116) mengungkapkan bahwa, CAR adalah rasio 

yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko 

(kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana 

modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. 

Dengan kata lain, Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit diberikan. CAR 

merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan 



36   

aktivanya sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang 

berisiko. 

Tabel 2.1 

Tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Tingkat Peringkat 

8% ke atas Sehat 

6,4 

 

8% Kurang Sehat 

Di bawah 6,4% Tidak Sehat 

Sumber: Bank Indonesia  

2.3.6.2 Non Performing Loan (NPL) 

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi 

pihak bank adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit 

bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi 

kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga 

bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit 

(Dendawijaya, 2009:82).  

Risiko kredit (default risk) juga dapat terjadi akibat kegagalan atau 

ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima 

dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan 

atau dijadwalkan. (Idroes, 2008:23) 

NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria 

kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank. 

Bank dalam melakukan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan 

debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank 

wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan 

kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan 

dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Masyhud Ali, 

2006). 
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Menurut Dendawijaya (2009:82) menyatakan bahwa, implikasi bagi 

pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa sebagai 

berikut: 

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari kredit 

yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh 

buruk bagi rentabilitas bank.  

2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (Bad Debt 

Ratio) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasiyang 

memburuk. 

3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang 

diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan 

mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR 

(Capital Adequacy Ratio). 

4.  ROA (Return On Asset)  mengalami penurunan.  

Sebagai akibat dari komplikasi butir 2, 3, dan 4 tersebut di atas adalah  

menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut 

metode CAMEL. 

Tingkat risiko kredit diproksikan dengan NPL dikarenakan NPL dapat 

digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat 

dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Riyadi, 

2004:358). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Sesuai SE No.6/23/DPNP 

Tanggal 31 Mei 2004) : 

NPL = 

 

x 100%  

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 2.2 

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL  

Rasio Predikat 

NPL  5% 

NPL > 5% 

Sehat 

Tidak Sehat 

  Sumber : SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 
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Berdasarkan tabel diatas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL 

maksimum adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka 

bank tersebut dikatakan tidak sehat.  

2.3.6.3 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode 

tertentu (Riyadi 2004:137). BOPO telah menjadi salah satu rasio yang perubahan 

nilainya sangat diperhatikan terutama bagi sektor perbankan mengingat salah satu 

criteria penentuan tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia adalah besaran 

rasio ini.  

Bank yang nilai rasio BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut 

tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini 

memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh 

pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Disamping itu, jumlah 

biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh 

karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam 

laporan laba rugi. Nilai rasio BOPO yang ideal berada antara 50-75% sesuai 

dengan ketentuan Bank Indonesia.   

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, kategori peringkat yang akan diperoleh bank dari besaran nilai BOPO yang 

dimiliki adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Peringkat Bank berdasarkan Rasio BOPO 

Peringkat Predikat Besaran nilai BOPO

 

1 Sangat Sehat 50-75% 
2 Sehat 76-93% 
3 Cukup Sehat 94-96% 
4 Kurang Sehat 96-100% 
5 Tidak Sehat >100% 

Sumber : SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004  



39    

Pada Bank, beban operasional umumnya terdiri dari biaya bunga (beban 

bunga yang dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah yang menyimpan 

uangnya di bank dalam bentuk dana pihak ketiga seperti giro, tabungan dan 

deposito), biaya administrasi, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dsb. 

Sedangkan, pendapatan operasional bank umumnya terdiri dari pendapatan bunga 

(diperoleh dari pembayaran angsuran kredit dari masyarakat, komisi dsb. BOPO 

dapat dirumuskan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut :  

BOPO =

 

x 100%  

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.  

2.3.6.4 Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) merupakan salah satu indikator yang 

diperhitungkan dalam penilaian aspek profitabilitas. NIM merupakan rasio yang 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

aktiva produktifnya dalam rangka menghasilkan pendapatan bunga bersih. 

Menurut Riyadi (2004:223), NIM adalah perbandingan antara Interest Income 

(pendapatan bunga bank yang diperoleh) dikurangi Interest expenses (biaya bunga 

bank yang menjadi beban) dibagi dengan Average Interest Earning Assets (rata-

rata aktiva produktif yang digunakan). Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah 

pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif 

yang dimiliki oleh bank. Semakin besar rasio ini maka semakin meningkatnya 

pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola bank 

sehingga kenungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 

Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6% keatas.  

Rasio Net Interest Margin dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI 

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004) : 

NIM = 

 

x 100% 
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Sehingga unsur-unsur pembentuk NIM adalah pendapatan bunga bersih 

yang merupakan selisih dari pendapatan dengan beban bunga dan aktiva 

produktif.  

2.3.6.5 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah  

setiap simpanan mereka yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank harus 

menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan. Bila kedua aspek atau 

salah satu aspek ini tidak dapat dipenuhi, maka bank akan kehilangan kepercayaan 

masyarakat. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi 

kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip dana 

ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit (Kasmir, 2008:286). 

LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan 

dengan aspek likuiditas. LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang 

menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan 

dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan requests) nasabahnya. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas.  

LDR adalah rasio antara seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana 

yang diterima bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. 

LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank membayar kembali penarikan 

yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio yang tinggi menunjukkan 

bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau relatif tidak 

likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid 

dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Hal ini karena 

jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar 

(Dendawijaya, 2009:116). Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan 

kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa 

batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun ratio menurut 

peraturan pemerintah maksimum adalah 110% (Kasmir, 2008:290). 
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Untuk menghitung nilai dari LDR, dapat menggunakan suatu persamaan 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, yaitu : 

LDR = 

 

x 100%  

Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas LDR berada 

pada tingkat 85%-100% dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP 

tanggal 29 Mei 1993. Namun, per tanggal 1 Maret 2011, BI akan memperlakukan 

peraturan Bank Indonesia No012/19/PBI/2010 yang berisi ketentuan standar LDR 

pada tingkat 78%-100%   

Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun, hal itu akan 

sangat menguntungkan. Namun, itu akan sangat terkait dengan risiko apabila 

sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat 

mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak 

menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena risiko karena hilangnya 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan.  

2.4 Pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan NIM terhadap LDR  

Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengaruh antar variabel, yaitu 

pengaruh Capital Adequecy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin 

(NIM) terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR).  

2.4.1   Pengaruh CAR terhadap LDR 

Menurut Siamat (2005:114) fungsi utama modal bank memenuhi 

kebutuhan minimum dan untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Dengan kata lain, CAR 

merupakan tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menyediakan dana 

untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang 

diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Tingkat kecukupan suatu bank sangat 

penting dalam menyalurkan kredit pada masyarakat. Bila tingkat kecukupan 
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modal bank baik, maka masyarakat akan tertarik untuk mengambil kredit, dan 

pihak bank memiliki dana cadangan jika sewaktu-waktu terjadi masalah kredit 

macet. Pemberian kredit bank pada masyarakat diwakili dengan rasio LDR. Bank 

yang memiliki kecukupan modal yang tinggi maka akan meningkatkan 

kepercayaan diri dalam menyalurkan kredit, sehingga apabila CAR meningkat 

maka akan meningkatkan LDR.  

Berdasarkan Jurnal Hersugondo (2012) bahwa variable Capital 

Adequancy Ratio dan Return On Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

LDR pada Direktori Bank Indonesia periode tahun 2006 - 2009. Kemudian 

menurut Amriani (2012) bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

LDR pada Bank BUMN Persero periode 2006-2010. Selanjutnya Rachman 

(2013) menyatakan bahwa variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap LDR.  

2.4.2  Pengaruh NPL terhadap LDR  

NPL menurut Dendawijaya (2009:83) merupakan hilangnya kesempatan 

memperoleh kesempatan pendapatan (income) dari kredit yang diberikan. 

sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit. 

Salah satu risiko yang dihadapi bank dalam menyalurkan kredit adalah  tidak 

terbayarnya kredit yang telah diberikan atau biasa disebut risiko kredit. NPL 

mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola  risiko kredit yang timbul dari 

berbagai kredit masuk yang tergolong kredit bermasalah. Banyaknya kredit 

bermasalah membuat bank tidak berani meningkatkan penyaluran kreditnya 

apalagi bila dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara optimal maka dapat 

mengganggu likuiditas suatu bank. Oleh karena itu, semakin besar kredit 

bermasalah, semakin kecil kredit yang dapat disalurkan bank pada masyarakat 

mengingat risiko kredit yang timbul. 

Berdasarkan jurnal Hersugondo (2012) menyatakan bahwa NPL 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR. Dampak dari meningkatnya 

NPL akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan 

pendapatan (income) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan 

mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit. Banyaknya kredit bermasalah 
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juga membuat bank tidak berani meningkatkan penyaluran kreditnya apalagi bila 

dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara optimal maka dapat mengganggu 

likuiditas suatu bank, oleh karena itu kredit bermasalah (NPL) berpengaruh 

negatif terhadap LDR. 

Berdasasarkan penelitian Amriani (2012) menyatakan bahwa NPL 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semakin besar kredit bermasalah yang dicerminkan dengan nilai NPL, 

semakin kecil kredit yang dapat disalurkan bank pada masyarakat mengingat 

risiko kredit yang timbul. Kemudian berdasarkan penelitian Dewi (2013) 

menyatakan bahwa NPL berpengaruh terhadap LDR.    

2.4.3  Pengaruh BOPO terhadap LDR  

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode 

tertentu (Riyadi 2004:137). Mengingat kegiatan utama bank adalah menghimpun 

dan menyalurkan dana pada masyarakat, maka beban operasional bank dan 

pendapatan operasional bank didominasi dengan biaya bunga dan pendapatan 

bunga. Biaya bunga merupakan beban bunga yang dibayarkan oleh pihak bank 

kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk dana pihak 

ketiga seperti giro, tabungan dan deposito. Sedangkan, pendapatan bunga 

merupakan pembayaran angsuran kredit dari masyarakat. Bank yang nilai rasio 

BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan 

efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya 

operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh 

pendapatan operasional. Semakin kecil BOPO berarti semakin efisien biaya 

operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan semakin banyak kredit 

yang dapat disalurkan. Berdasarkan penelitian Utari (2011) menyatakan bahwa 

BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap LDR.    
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2.4.4  Pengaruh NIM terhadap LDR   

Net Interest margin (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya 

dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh 

dari selisih antara pendapatan bunga dengan beban bunga. Rasio ini 

menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan 

menggunakan aktiva produktif dalam bentuk kredit yang dimiliki oleh bank. 

Sesuai dengan fungsi utama bank sebagai financial intermediary, maka kegiatan 

utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana 

kembali ke mayarakat. NIM memiliki pengaruh terhadap intermediasi bank, 

karena baik buruknya intermediasi bank akan berdampak pada pendapatan bunga 

yang akan diperoleh bank. Semakin baik intermediasi perbankan maka semakin 

baik pula Net Interest Margin (NIM) bank yang bersangkutan. Menurut 

Dendawijaya (2009:147), semakin tinggi Net Interest Margin (NIM) 

menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam 

bentuk kredit.   

Berdasarkan jurnal Prayudi (2011) bahwa NIM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap LDR. Semakin tinggi nilai NIM maka semakin besar pula 

pendapatan bersih yang diterima oleh bank. Begitu juga sebaliknya, semakin 

rendah nilai NIM maka pendapatan bersih dari bunga kredit akan semakin kecil. 

Semakin besar rasio ini maka akan meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva 

produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi 

bermasalah semakin kecil. Kemudian menurut penelitian Dewi (2013) 

menyatakan bahwa NIM berpengaruh positif terhadap LDR. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian terdahulu tentang 

Pengaruh CAR, NPL, BOPO dan NIM terhadap LDR dapat dirangkum pada tabel 

sebagai berikut:     
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Tabel 2.4 

Hasil Penelitian Sebelumnya 

Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Variabel yang 
diteliti 

Hasil Penelitian 

Hersugondo 
dan Handy 
Setyo 
Tamtomo 
(2012)  
Jurnal Dharma 
Ekonomi 
No.36/Th.XIX 

Pengaruh CAR, 
NPL, DPK dan 
ROA terhadap 
LDR Perbankan 
Indonesia 

Variabel Independen: 
CAR, NPL, DPK dan 
ROA 
Variabel Dependen: 
LDR 

Variable Capital 
Adequancy Ratio dan 
Return On Asset 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap LDR 
perusahaan, Non 
Performing Loan 
berpengaruh dan 
signifikan terhadap 
LDR perusahaan, 
sedangkan Dana 
Pihak Ketiga tidak 
berpengaruh terhadap 
LDR perusahaan 

Arditya 
Prayudi 
(2011)  
Jurnal 
Ekonomi 

Pengaruh Capital 
Adequacy Ratio 
(CAR), Non 
Performing Loan 
(NPL), BOPO, 
Return On Asset 
(ROA) dan Net 
Interest Margin 
(NIM) terhadap 
Loan to Deposit 
Ratio (LDR) 

Independen: 
Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Non 
Performing Loan 
(NPL), BOPO, 
Return On Asset 
(ROA) dan Net 
Interest Margin 
(NIM)  
Dependen: Loan to 
Deposit Ratio (LDR) 

Hasil pembahasan 
menunjukkan bahwa 
secara simultan 
variable-variabel 
independen; CAR, 
NPL, BOPO, 
ROA dan NIM 
dengan uji F, secara 
bersama-sama 
berpengaruh terhadap 
LDR. Hasil 
secara parsial dengan 
uji t, variable; CAR, 
NPL dan BOPO 
tidak berpengaruh 
terhadap 
LDR, sedangkan 
variable ROA dan 
NIM berpengaruh 
terhadap LDR 
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Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Variabel yang 
diteliti 

Hasil Penelitian 

Aulia 
Rachman 
(2013) Jurnal 
UIN Syarif 
Hidayatullah 

Pengaruh Capital 
Adequacy Ratio 
(CAR), Return 
On Asset(ROA), 
Biaya 
Operasional 
Terhadap 
Pendapatan 
Operasional 
(BOPO), Inflasi, 
Dan Kurs 
Terhadap Loan 
To Deposit Ratio 
(LDR) Pada Bank 
Umum 

Independen: 
Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Return 
On Asset (ROA), 
Biaya Operasional 
Terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO), 
Inflasi, Dan Kurs 
Dependen: Loan To 
Deposit Ratio (LDR)  

CAR dan ROA 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
LDR, sedangkan  
BOPO, Inflasi 
dan Kurs tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
LDR 

Fitri Riski 
Amriani 
(2012) 
Jurnal 
Ekonomi dan 
Bisnis 

Analisis 
Pengaruh CAR, 
NPL, BOPO 
Dan NIM 
terhadap LDR 
Pada Bank 
BUMN Persero 
Di Indonesia 
Periode 2006-
201 

Independen: CAR, 
NPL, BOPO Dan 
NIM  
Dependen: LDR  

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
variabel BOPO tidak 
menunjukkan 
pengaruh signifikan 
terhadap LDR. 
Variabel NPL 
memiliki pengaruh 
negatif signifikan 
terhadap LDR. 
Variabel CAR dan 
NIM berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap LDR 

Michelle A 
Porawouw 
Jurnal EMBA 
Vol.2 No.1 
2014. 

 

The Application 
Of Camel Model 
On Banks Listed 
In Indonesia Stock 
Exchange Period 
2008-2010 

Independen: CAR, 
AQ, BOPO, LDR 
Dependen: ROA 

Uji hipotesis 
menunjukkan bahwa 
ada pengaruh secara 
simultan dan parsial 
dari Capital 
Adequacy Ratio 
(CAR), Kualitas 
Aktiva, Beban 
Operasional terhadap 
Pendapatan 
Operasional (BOPO), 
dan Loan to Deposit 
Ratio (LDR) 
terhadap 
profitabilitas 
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Variabel yang 
diteliti 

Hasil Penelitian 

Rina Nuraini 
Dewi (2013) 
Jurnal 
Ekonomi 

 
Pengaruh 

Capital Adequacy 
Ratio, Non 
Performing Loan, 
Operating 
Expense To 
Operating 
Income, Return 
On Asset, Dan 
Net Interest 
Margin Terhadap 
Loan To Deposit 
Ratio 

Independen: Capital 
Adequacy Ratio, Non 
Performing Loan, 
Operating Expense To 
Operating Income, 
Return On Asset, Dan 
Net Interest Margin 
Dependen: Loan To 
Deposit Ratio 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
secara parsial Capital 
Adequacy Ratio 
(CAR) dan Biaya 
Operasional terhadap 
Pendapatan 
Operasional (BOPO) 
tidak berpengaruh 
terhadap Loan to 
Deposit Ratio (LDR), 
sedangkan Non 
Performing Loan 
(NPL) berpengaruh 
negatif terhadap Loan 
to Deposit Ratio 
(LDR), Return On 
Asset (ROA) 
berpengaruh positif 
terhadap Loan to 
Deposit Ratio (LDR), 
Net Interest Margin 
berpengaruh positif 
terhadap Loan to 
Deposit Ratio (LDR). 
Secara simultan CAR, 
NPL, BOPO, ROA, 
dan NIM berpengaruh 
terhadap LDR 

Vivid Virginia 
Tuna (2013) 
Jurnal 
Ekonomi  

Comparison 
Analysis Of Camel 
Ratio Between 
Bank Mandiri And 
Bank Negara 
Indonesia Period 
2008-2012 

Analisis CAMEL 
Ratio (Capital, 
kualitas aset, 
manajemen, 
rentabilitas dan 
likuiditas ) 

Rasio CAR tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kondisi bermasalah 
dan efek positif 
berarti bahwa 
semakin tinggi CAR, 
kemungkinan bank 
dalam kondisi yang 
kurang bermasalah 
Dalam CAR , KAP , 
NIM , ROA , BOPO 
dan LDR 
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Syafri (2012) 
jurnal 
Ekonomi dan 
Bisnis 

Factors Affecting 
Bank Profitability 
in Indonesia 

Independen: Total 
aset, Total Eluitas, 
inflasi, BOPO 
Dependen: ROA 

Hasil empiris 
menunjukkan bahwa 
pinjaman untuk aset 
total, total ekuitas 
terhadap total aset, 
penyisihan kerugian 
kredit terhadap total 
kredit berpengaruh 
positif terhadap 
profitabilitas, 
sementara tingkat 
inflasi, ukuran bank 
dan ratio (BOPO) 
cost-to-income 
memiliki efek negatif 
terhadap 
profitabilitas. 
Pendapatan non 
interst terhadap total 
pertumbuhan 
ekonomi dan aset 
tidak berpengaruh 
pada profitabilitas 
bank 

Mita Puji 
Utari (2011) 
Jurnal 
Ekonomi 
Universitas 
Diponegoro 

Analisis Pengaruh 
CAR, NPL, ROA, 
dan BOPO 
terhadap LDR 

Variabel Independen: 
CAR, NPL, ROA, dan 
BOPO 
Variabel Dependen: 
LDR 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
variabel-variabel 
independen CAR 
berpengaruh positif 
tidak signifikan 
terhadap LDR, NPL 
berpengaruh negatif 
signifikan terhadap 
LDR, ROA 
berpengaruh negatif 
tidak signifikan 
terhadap LDR, 
BOPO berpengaruh 
positif 
signifikan terhadap 
LDR   
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2.5  Kerangka Pemikiran   

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Oleh karena itu kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan 

oleh bank karena operasional berdasarkan dari dana masyarakat. Bank sebagai 

lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat harus menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat melalui 

pelayanan yang baik, terjaminnya dana nasabah pada bank, dan adanya 

pengelolaan kredit sebagai usaha bank yang utama dengan prinsip kehati-hatian. 

Kepercayaan masyarakat kepada bank dapat juga ditentukan dari informasi yang 

diperolehnya. Informasi yang umum adalah laporan keuangan bank secara 

lengkap dan disusun berdasarkan Standar Khusus Akutansi Perbankan.  

Kinerja perusahaan dapat dilihat melalui berbagai macam variabel atau 

indikator. Variabel yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Apabila kinerja sebuah perusahaan publik 

meningkat, maka nilai suatu perusahaan akan semakin tinggi. Kinerja perusahaan 

dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi 

posisi dan kinerja keuangan dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk 

memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan dan hal-hal lain yang 

langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran deviden, upah, 

pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

komitmennya ketika jatuh tempo. Kinerja merupakan hal penting yang harus 

dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan 

dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber 

dayanya.  

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja bank adalah CAR, 

NPL, NIM, BOPO, dan LDR. Dalam hal modal kinerja bank di pengaruhi oleh 

CAR yang menurut Dendawijiaya (2009:116) Capital Adequacy Ratio (CAR) 

adalah : Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko. Semakin tinggi Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan 
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kinerja bank dalam memberikan kredit yang semakin baik sehingga meningkatkan 

kesehatan bank dan proses menyalurkan dana kepada masyarakat serta 

penghimpunan dana dari masyarakat berjalan dengan efektif . Semakin besar 

Capital Adequacy Ratio (CAR) maka semakin besar daya tahan bank dalam 

menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta 

bermasalah.  

Apabila CAR dalam hal modal, maka terdapat NPL yang mencakup kredit 

bermasalah. Non Performing Loan adalah perbandingan antara total kredit 

bermasalah dengan total kredit yang di berikan kepada debitur. Menurut Riyadi 

(2004:358), Non Performing Loan (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah 

dapat diartikan sebagai perbandingan antara total kredit bermasalah terhadap total 

kredit yang diberikan .  Non Performing Loan (NPL) merefleksikan besarnya 

risiko kredit yang dihadapi bank, semakin kecil NPL, maka semakin kecil pula 

risiko kredit yang ditanggung pihak bank . Bank dikatakan mempunyai NPL yang 

tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar daripada jumlah kredit 

yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPL yang tinggi, 

maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun 

biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut 

akan mengganggu kinerja bank tersebut (Masyhud, 2006). 

Selain modal dan resiko kredit, kinerja bank tidak terlepas dari biaya 

operasional yang di kenal dengan BOPO. BOPO merupakan perbandingan antara 

total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Menurut Riyadi (2004:137), 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah Rasio yang 

menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode tertentu. Semakin besar 

rasio BOPO, maka semakin tidak efisien suatu bank. Setiap peningkatan biaya 

operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada 

akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas bank yang bersangkutan. 

Efisiensi operasi dilakukan oleh bank dalam rangka untuk mengetahui apakah 

bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank, dilakukan 

dengan benar (sesuai dengan harapan pihak manajemen dan pemegang saham) 
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serta digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua 

faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna (Mawardi, 2005). 

Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang diproksikan dengan rasio 

BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. 

Apabila dalam rasio BOPO di tunjukan dengan biaya maka NIM bisa di 

katakan kebalikanya. Net Interest Margin (NIM) adalah rasio untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk 

menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari 

pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Rasio ini menunjukkan kemampuan 

bank dalam memperoleh pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan 

dalam bentuk pinjaman (kredit). Menurut Riyadi (2004:223), Net Interest Margin 

(NIM) adalah : perbandingan antara Interest Income (pendapatan bunga bank 

yang diperoleh) dikurangi Interest expenses (biaya bunga bank yang menjadi 

beban) dibagi dengan Average Interest Earning Assets (rata-rata aktiva produktif 

yang digunakan). Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga 

atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin kecil. Net Interest Margin (NIM) memiliki pengaruh 

terhadap intermediasi perbankan karena baik dan buruk intermediasi akan 

berdampak pada Net Interest Margin (NIM) yang akan diperoleh bank. Semakin 

baik intermediasi perbankan maka semakin baik pula Net Interest Margin (NIM) 

bank yang bersangkutan. 

Selain dari ke empat rasio yang telah di jelaskan, terdapat pula LDR yang 

akan di jadikan sebagai variable dependent. Loan to Deposit Ratio (LDR) ini 

merupakan salah satu rasio likuiditas kesehatan bank, dimana semakin tinggi 

tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR), berarti banyak dana yang disalurkan dalam 

perkreditan sehingga perbankan akan memperoleh laba dari bunga kredit. Laba 

yang tinggi pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menurut 

Kasmir (2008:286), Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah kemampuan bank untuk 

memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau 

penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit. Loan to 

Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara 
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membagi jumlah kredit dengan jumlah dana pihak ketiga. Loan to Deposit Ratio 

(LDR) juga merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam 

menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank 

maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. Ketentuan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) menurut Bank Indonesia adalah 78% hingga 100%.  

Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR), diantaranya yaitu Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Beban Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin (NIM).  

Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan di atas, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran                 

Keterangan:  

  Yang diteliti  

  Yang tidak diteliti 

CAMEL

 

Bank BUMN Persero di 
Indonesia 

Laporan Keuangan 

Likuiditas Capital 

CAR LDR NPL 

Assets 

Risiko 

Management 

BOPO 

Earning 

NIM 
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2.6  Hipotesis  

Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah yang diajukan, dan kajian 

teori yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1  :  Capital Adequacy Ratio (CAR),  Non Performing Loan (NPL), Biaya 

Operasional Terhadap Pendapaan Operasional (BOPO), dan Net Interest 

Margin (NIM) berpengaruh terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR) secara 

simultan. 

H2 :  Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya 

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest 

Margin (NIM) memiliki pengaruh terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR) 

secara parsial.    
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