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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis 

perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori 

ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini 

menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu 

investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. 

Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan 

agency theory (teori keagenan). 

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) teori ini 

mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen selaku agen 

dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (misal, kreditur) selaku prinsipal. 

Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang 

terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan 

meminta laporan pertanggung jawababan dari agen (manajemen). Berdasarkan 

laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen. 
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2.1.2 Bank 

2.1.2.1 Pengertian Bank 

Pengertian Bank menurut Undang-Undang N0.10 Tahun 1998: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun daan dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup banyak.” 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 31 mengenai 

akuntansi perbankan disebutkan sebagai berikut :  

“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 lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.” 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada 

dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi 

sebagai mediator atau perantara bagi peredaran lalu lintas uang, yaitu dengan cara 

menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, dalam bentuk simpanan, 

dan kemudian mengelola dana tersebut dengan cara meminjamkan kepada 

masyarakat yang memerlukan dana. 

Secara luas, pengertian bank sebagai perusahaan yang bergerak dalam 

bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang 

keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak akan lepas dari masalah uang 

(Kasmir, 2008). Aktivitas utama dari bank itu sendiri terdiri dari kegiatan 

menghimpun dana dari masyarakat (funding) dan menyalurkan dana tersebut 

kembali ke masyarakat (lending). 

Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
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secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, dan 

dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi, perbedaan yang terjadi terletak pada 

luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan 

wilayah operasinya. Dari segi kepemilikan, dapat dilihat dari segi pemilikan 

saham yang ada serta akta pendiriannya. Adapun dari segi menentukan harga 

yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan 

bagi hasil (Kasmir, 2008). Untuk lebih jelasnya, dpaat dilihat pada uraian berikut : 

1. Dilihat dari segi fungsi 

a. Bank Umum 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

2. Dilihat dari segi kepemilikan 

a. Bank milik pemerintah 

b. Bank milik swasta 

c. Bank milik koperasi 

d. Bank milik asing 

e. Bank milik campuran 

3. Dilihat dari segi status 

a. Bank devisa 

b. Bank non devisa 

4. Dilihat dari segi menentukan harga 

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional 

b. Bank berdasarkan prinsip syariah 
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2.1.2.2 Bank Konvensional 

Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

menyebutkan bahwa: 

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” 

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum 

pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan 

kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

Bank umum (konvensional) merupakan bank yang paling banyak beredar di 

Indonesia. Bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap 

dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia (Kasmir, 2004). Adapun 

menurut Martono (2002) dalam menentukan harga dan mencari keuntungan, bank 

yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu: 

• Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, 

tabungan, maupun deposito. Demikian pula untuk produk pinjamannya 

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. 

Penentuan harga ini dikenal dengan istilah Spread Based. 

• Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan menerapkan berbagai 

biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem pengenaan 

biaya ini dikenal dengan istilah Fee Based. 



12 

 

 

2.1.2.3 Karakteristik Bank Konvensional 

Menurut (Kasmir, 2008) menjelaskan bahwa karakteristik bank 

konvensional meliputi beberapa hal, yaitu : 

a. Merupakan industri yang kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan 

masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. 

b. Pengelola bank dalam usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga 

keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dan pencapaian 

rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai 

sesuai dengan jenis penanamannya. 

c. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari 

sistemoneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang 

pembangunan ekonomi. 

2.1.2.4 Fungsi dan Peran Bank Konvensional 

Adapun beberapa fungsi dan peran bank konvensional, diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Menyelesaikan berbagai urusan uang, seperti; penukaran uang, 

pengiriman uang dan surat berharga 

b. Menerima deposito 

c. Mengurus masalah diskonto 

d. Mengurus pertukaran valuta asing 

e. Melaksanakan fungsi agency bagi para nasabah 
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2.1.3 Laporan Keuangan 

Hasil akhir dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan 

keuangan dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak luar 

perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. 

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan menurut Soemarso (2005) menyatakan 

bahwa : 

“Laporan keuangan adalah media komunikasi yang biasa digunakan 
perusahaanuntuk pihak luar. Di dalamnya tercantum sebagian besar 
informasi keuangan yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengabilan keputusan”.  

Pengertian laporan keuangan menurut Wild and Friend yang 

diterjemahkan oleh Bachtiar, dkk (2005) menyatakan bahwa : 

“Laporan keuangan merupakan produk proses pelaporan keuangan yang 

diatur oleh standar dan aturan akuntansi, intensif manajer, serta 

mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan”. 

Berdasarkan pengertian laporan keuangan yang telah dikemukan diatas, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari 

proses akuntansi yang mempunyai fungsi sebagai media informasi dan 

komunikasi antara pihak intern (perusahaan) dengan pihak ekstern (pihak lain) 

yang mempunyai kepentingan dengan data atau laporan dari hasil kegiatan 

perusahaan yang disajikan. 

 

 

 



14 

 

2.1.3.2 Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan 

Fungsi dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan dan hasil kegiatan operasional suatu perusahaan 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, baik 

pihak internal perusahaan maupun pihak ekternal perusahaan, salah satunya 

adalah para pemegang saham, masyarakat luas dan pemerintah. 

Laporan keuangan sangat berguna bagi siapa saja dalam pengambilan 

keputusan di perusahaan. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait dapat 

menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya demi 

perkembangan perusahaan. 

Menurut Harahap (2004) menyatakan bahwa : 

“Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 

keuangankepada para pemakainya untuk dipakai dalam proses 

pengambilan keputusan.” 

Dari kutipan diatas disebutkan bahwa tujuan dari laporan keuangan yaitu 

untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemakainya yang digunakan 

untuk proses pengambilan suatu keputusan. 

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Keuangan (2004) 

sebagai berikut:  

“Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 
pengambilan keputusan ekonomi.” 
 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi 

keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 
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bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang 

berkepentingan tersebut antara lain, pemilik, manajemen, investor, kreditor, dan 

pemerintah. 

2.1.3.3 Laporan Keuangan Bank 

Sama seperti lembaga lainnya, bank juga memiliki beberapa jenis laporan 

keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar 

Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI), namun dengan adanya 

harmonisasi International Accounting Standard maka oleh SKAPI disesuaikan 

menjadi PSAK No. 31 yang lebih menekankan pada asas keterbukaan dan 

akuntabilitas. 

Pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 31 tahun 2004 revisi 

2000 (2004) mengenai Akuntansi Perbankan disebutkan terdapat lima jenis 

laporan keuangan bank, yakni : 

1. Laporan Neraca 

2. Laporan Laba-Rugi 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas; dan   

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan perkembangan bank yang 

cukup pesat, maka diperlukan beberapa tambahan seperti Laporan Komitmen dan 

Kontinjensi, Laporan Kualitas Aktiva Produktif, Kepemilikan dan Pengurus Bank, 

Transaksi Valas dan Derivatif, Perhitungan Rasio Keuangan dan Perhitungan 

Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM). 
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Dengan adanya tambahan tersebut maka laporan keuangan bank memiliki 

beberapa kelebihan. Pertama, menyajikan transaksi off-balance sheet, tidak 

sekedar pos-pos on-balance sheet. Kedua, laporan tersebut tidak hanya memuat 

informasi finansial, tetapi informasi nonfinansial. Ketiga, memuat rincian lebih 

lanjut mengenai komponen modal dan keempat, memuat rasio-rasio keuangan 

yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank. 

2.1.4 Kredit 

2.1.4.1 Pengertian Kredit 

Kata Kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti 

kepercayaanatau berasal dari bahasa Latin “Creditum” yang berarti kepercayaan 

akan kebenaran.Jadi bagian penting dari kredit adalah kepercayaan dari pihak 

pemberi kredit (kreditur) percaya bahwa pihak penerima (debitur) tentang 

kesanggupan membayar sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak. Apa yang telah disepakati itu berupa barang, uang ataupun jasa. 

Menurut Suhardjono (2003) menyatakan bahwa :  

“Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak 
dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yangtelah ditentukan.” 

 
Menurut Raymond P. Kent yang diterjemahkan oleh Suyatno (2000), 

menyatakan bahwa :  

“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 

melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan 

datang”. 
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 Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha, maka kredit tersebut berarti 

memberikan nilai ekonomi (Economic Value) kepada seseorang atau badan usaha 

atas dasar kepercayaan saat pemberian kredit tersebut. 

 Pengertian lain mengenai kredit yang dikemukakan oleh Sastradipoera 

(2004), menyatakan bahwa: 

“Kredit adalah kemampuan untuk melakukan suatu pembelian atau suatu 

pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan, ditangguhkan 

pada suatu jangka waktu yang disepakati”. 

Dari ketiga kutipan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit adalah 

kepercayaan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk memberikan fasilitas 

jaminan yang akan menimbulkan kewajiban pinjaman. Adanya persetujuan antara 

kreditur dan debitur yang terutang dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam 

secara tertulis. Adanya kewajiban pihak peminjam untuk melunasi hutang 

pokoknya. Unsur jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Unsur resiko yang 

mungkin timbul karena kelainan debitur. 

2.1.4.2 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Kredit sebagai bagian yang mempunyai tujuan dan fungsi dalam kegiatan 

perekonomian. Tujuan dan fungsi kredit menurut Sastradipoera (2004), 

menyatakan bahwa : 

1. Kredit Dapat Memajukan Arus Alat Tukar dan Barang 

2. Kredit Dapat Mengaktifkan Alat Pembayaran 

3. Kredit Dapat Dijadikan Alat Pengendali Harga 

4. Kredit Dapat Menciptakan Alat Pembayaran Baru 
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5. Kredit Dapat Mengaktifkan Faedah-Faedah atau Kegunaan Potensi- 

Potensi Yang Ada. 

Adapun uraian diatas adalah sebagai berikut :  

1. Kredit Dapat Memajukan Arus Alat Tukar dan Barang 

Sarana yang diberikan atas kredit dapat menunjang kelancaran berbagai 

transaksi yang timbul tanpa harus menyediakan terlebih dahulu dana, uang 

tunai yang diperlukan. Dengan demikian arus barang dan jasa dapat 

berlangsung. 

2. Kredit Dapat Mengaktifkan Alat Pembayaran 

Dengan adanya kredit maka akan timbul pemindahan daya beli dari 

golonganyang memiliki pendapatan lebih besar ke golongan yang 

pendapatannya lebihrendah, dengan cara menyalurkan dana diam tersebut 

dalam bentuk kredit untuk digunakan dalam mengembangkan usahanya. 

Dengn demikian dana yangtersimpan tersebut menjadi dana yang efektif. 

3. Kredit Dapat Dijadikan Alat Pengendali Harga 

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah jumlah peredaran uang, maka 

peranan kredit sebagai pengendali dapat ditentukan oleh kebijkasanaan 

dunia lembaga keuangan dalam pengetahuan kredit. Artinya, apabila 

diperlukan peredaran uang, maka salah satu caranya adalah dengan 

mempermudah dan memperkecil bunga pemberian kredit oleh pemberi 

kredit, atau bila kondisi sebaliknya maka pihak pemberi kredit perlu 

memperkecil atau mengurangi peredaran uang masyarakat dengan jalan 

membatasi pemberian kredit. 
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4. Kredit Dapat Menciptakan Alat Pembayaran Baru 

Dengan adanya kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru yang 

sangat membantu kelancaran usaha, misalnya melalui rekening giro 

timbul, cek giro, bilyet dan wesel. Dengan adanya alat pembayaran 

tersebut maka kredit akan mampu meningkatkan peredaran uang kartal 

selain itu memberi kredit juga memberikan atau mengeluarkan surat-surat 

berharga yang dapat dipertukarkan dengan barang atau jasa. 

5. Kredit Dapat Mengaktifkan Faedah-Faedah atau Kegunaan Potensi-Potensi 

Yang Ada  

Bantuan kredit mempunyai peranan yang penting dalam mendorong para 

pengusaha berproduksi atau mengembangkan usaha usaha yang dimiliki, 

sehingga potensi-potensi ekonomi yang ada dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin dengan dana-dana yang diperoleh dari kredit. 

2.1.4.3 Tingkat Pengembalian Kredit 

Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya atau tingkat pengembalian kreditnya, 

menurut Dendawijaya (2001) dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan yaitu : 

1. Kredit lancar 

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan 

pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. 

2. Kredit kurang lancar 

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman 

dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) 

bulan dari waktu yang diperjanjikan. 
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3. Kredit diragukan 

Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 (enam) bulan 

atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. 

4. Kredit macet  

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun 

sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan. 

 
 

2.1.5 Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 

2.1.5.1 Pengertian Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 

Kredit bermasalah muncul saat nasabah tidak dapat mengembalikan 

pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah tepat pada waktu yang telah 

disepakati, namun tidak semua kredit bermasalah merupakan kredit macet. Jika 

ditangani dengan baik, kredit bermasalah pasti dapat diselesaikan.  

Menurut Rivai (2007), ada beberapa pengertian kredit bermasalah atau non 

performing loan, yaitu : 

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target 

yang diinginkan oleh pihak bank. 

2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari 

bagi bank dalam arti luas. 

3. Kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajibannya 

terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya 
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dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos 

bank yang berangkutan. 

4. Kredit di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai 

perjanjian sehingga terdapat tunggakan karena ada potensi kerugian di 

perusahaan debitur. 

Pengertian Non Performing Loan Menurut Siamat (2004) menyatakan 

bahwa :  

“Salah satu faktor penyebab runtuhnya kondisi suatu bank yaitu adanya 
NPL yang melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh BI. NPL timbul 
karena tidak kembalinya dana yang diberikan dalam bentuk kredit tepat 
pada waktunya.” 

 
Non Performing Loan merupakan persentase jumlah kredit bermasalah 

(dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang 

disalurkan bank semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak 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 (Ali, 2004). 

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). 

 



22 

 

2.1.5.2 Penyebab Kredit Bermasalah 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, 

banyak faktor yang menyebabkan penyaluran dana kepada nasabah/masyarakat 

menjadi bermasalah yang beresiko dapat merugikan pihakbank. Menurut 

Mahmoeddin (2002) banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kredit 

bermasalah, yaitu : 

1. Faktor internal perbankan, antara lain : 

• Kelemahan dalam analisis kredit 

• Kelemahan dalam dokumentasi kredit 

• Kelemahan dalam supervise kredit 

• Kelemahan kebijaksanaan kredit 

• Kecurangan petugas bank 

2. Faktor internal nasabah, antara lain : 

• Kelemahan kemampuan nasabah tentang kredit 

• Musibah yang dialami nasabah 

• Kecerobohan nasabah 

• Penyalahgunaan fasilitas kredit 

3. Faktor eksternal, antara lain : 

• Situasi ekonomi yang fluktuatif 

• Situasi politik dalam negeri yang merugikan 

• Bencana alam yang merugikan 
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2.1.5.3 Dampak Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah bagaimanapun juga dapat berdampak secara negatif baik 

secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan 

dan perekonomian). Menurut Mahmoeddin (2002), ada beberapa pihak yang 

terkena dampak dari kredit bermasalah, yaitu : 

1. Bank yang bersangkutan 

Yaitu dapat mengancam likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, 

profitabilitas, tingkat kesehatan bank, serta modal bank. 

2. Bankir dan karyawan kank 

Kredit bermasalah memberikan dampak negatif yang cukup besar 

terhadap banker dan karyawan bank, antara lain: mental, karier, 

pendapatan dan bonus, moral, waktu dan tenaga. 

3. Pemilik saham bank yang bersangkutan 

Yaitu menyebabkan perolehan dividen yang kecil, menjatuhkan nilai 

saham, serta mempengaruhi moral pemilik saham. 

4. Nasabah sendiri 

Yaitu menyebabkan kerugian, merusak citra dan nama baik, harus 

mengeluarkan biaya tambahan, hilangnya kepercayaan pihak luar dan 

relasi bisnis, serta hilangnya peluang yang harus diperoleh. 

5. Perbankan dan perekonomian negara 

Merusak kredibilitas bank nasional dimata internasional, menghambat 

kelancaran perkembangan ekonomi, dan kesinambungan usaha bank. 
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2.1.5.4 Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah  

 Berdasarkan pada uaraian mengenai dampak kredit bermasalah, maka 

kredit bermasalah harus ditangani secara sistematis dan berkesinambungan, agar 

dapat meminimalisasikan jumlah resiko kredit. Rencana tindak lanjut yang harus 

dilakukan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah jika diperkirakan prospek 

usaha lebih baik. Menurut Koncoro dan Suhardjono (2002) adalah dengan 3R, 

yaitu : 

1. Rescheduling (penjadwalan kembali) yaitu perubahan syarat kredit yang 

hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu yang 

meliputi ; 

• Perubahan grace period 

• Perubahan jadwal pembayaran 

• Perubahan jangka waktu 

• Perubahan jumlah angsuran 

2. Reconditioning (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau 

keseluruhan syarat-syarat yang tidak terbatas pada perubahan jadwal 

pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya, sepanjang tidak 

menyangkut maksimum saldo kredit, yang meliputi rescheduling. 

3. Restructing (penataan kembali) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang 

meliputi rescheduling, reconditioning atau : 

• Penambahan dana 

• Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit 

baru 
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• Perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman dalam 

valuta asing atau sebaliknya. 

2.1.5.5 Perhitungan Non Performing Loan (NPL) 

Rumus perhitungan Non Performin Loan menurut Kasmir (2012) adalah 

sebagai berikut : 

NPL �  
Kredit Bermasalah

Total Kredit
  � 100% 

Besarnya NPL yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah 

maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang 

diperolehnya. Menurut Muburoh (2004) NPL berpengaruh negatif terhadap 

kinerja perbankan. Semakin tinggi NPL, maka semakin menurun kinerja atau 

profitabilitas perbankan. Hal ini sejalan dengan (Limpaphayom dan Polwitoon, 

2004) dimana adanya kredit bermasalah yang semakin besar dibandingkan dengan 

aktiva produktifnya, dapat mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh 

pendapatan (income) dari kredit menjadi berkurang. 

2.1.6 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban 

tersebut berupa call money yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban 

kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan (Sudarini, 2005). 
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Menurut Kasmir (2008) pengertian Loan to Deposit Ratio adalah sebagai 

berikut :   

“Rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri 

yang digunakan.”  

Menurut Riyadi (2006) pengertian Loan to Deposit Ratio adalah sebagai 

berikut :   

“LDR adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total 

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank”. 

Menurut Talattov dan Sugiyanto (2008) pengertian Loan to Deposit Ratio 

adalah sebagai berikut : 

“LDR menunjukkan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga.” 

Dari penyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Loan to 

Deposit Ratio pada dasarnya adalah merupakan sebuah rasio keuangan yang 

merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap 

Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank tersebut. 

2.1.6.2 Kegunaan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Kegunaan Loan To Deposit Ratio menurut Almilia dan Herdiningtyas 

(2005) adalah sebagai berikut :   

“Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu 
bank dengan cara membagi jumlah kredit dengan jumlah dana. 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.” 
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Kegunaan Loan To Deposit Ratio menurut S.E. Intern Bank Indonesia 

(2004) adalah sebagai berikut : 

“Penilaian aspek likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk 
mengelola tingkat likuiditas yang memadai guna memenuhi 
kewajibannya secara tepat aktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang 
lain. Disamping itu bank juga harus dapat menjamin kegiatan dikelola 
secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan 
likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi asset-nya 
secara cepat dengan kerugian yang minimal.” 
 
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kegunaan Loan to 

Deposit Ratio antara lain adalah untuk menilai likuiditas sebuah bank, dan juga 

menunjukkan bagaimana kemampian bank dalam menghimpun dana dan 

menyalurkannya kembali ke masyarakat. 

2.1.6.3 Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Rumus perhitungan Loan to Deposit Ratio menurut Kasmir (2012) adalah 

sebagai berikut : 

LDR �  
Total Kredit

Total Dana Pihak Ketiga � Modal sendiri
  � 100% 

Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan 

yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula 

kemampuan likuiditas bank (Dendawijaya, 2000). Batas maksimum untuk Loan to 

Deposit Ratio menurut peraturan pemerintah adalah sebesar 110% (Kasmir, 

2012). Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR 

suatu bank adalah sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%.  
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2.1.7 Profitabilitas 

Setiap Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja 

perusahaannya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. 

Tetapi, selain itu perusahaan juga harus dapat mengadakan efektivitas dan 

efisiensi dalam melakukan operasional usaha perusahaan. Peningkatan 

produktivitas dan dilakukannya program efektivitas dan efisiensi merupakan 

langkah yang diambil perusahaan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan. 

2.1.7.1 Pengertian Profitabilitas  

Kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bersaing dalam kompetisi 

dengan perusahaan-perusahaan lainnya, menuntut perusahaan untuk dapat 

meningkatkan profitabilitas. 

Pengertian profitabilitas seperti yang dikemukakan Hanafi dan Halim 

(2003) sebagai berikut : 

“Profitabilitas adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba.” 

Pengertian profitabilitas menurut Halim (2004) adalah sebagai berikut : 

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.” 

Dari pengertian profitabilitas tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa  profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

melalui investasi baik itu investasi pada aktiva perusahaan maupun investasi pada  

modal saham. 
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2.1.7.2 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas dapat memberikan informasi mengenai kinerja 

keuangan perusahaan. Menurut Riyadi (2006) pengertian rasio profitabilitas 

adalah : 

“Rasio profitabilitas adalah perbandingan Laba (setelah pajak) dengan 

Modal (Modal Inti) atau Laba (sebelum pajak) dengan total Assets yang 

dimiliki bank pada periode tertentu.” 

Menurut Sartono (2008), pengertian rasio profitabilitas adalah : 

  “Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.” 

Menurut Kasmir (2012), pengertian rasio profitabilitas adalah : 

“Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan.” 

Dalam perhitungan rasio-rasio profitabilitas ini biasanya dicari hubungan 

timbal balik antarpos yang terdapat pada laporan laba rugi bank dengan pos-pos 

pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam 

mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan. 

Ukuran profitabilitas pada industri perbankan yang digunakan pada 

umumnya adalah Return On Asset (ROA). Return On Asset  (ROA) memfokuskan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam opersasinya (Siamat, 

2004). Untuk selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai ukuran 

kinerja perbankan. 
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Menurut Kasmir (2012) ROA diperoleh dengan cara membandingkan 

antara laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. Semakin besar ROA, 

menunjukkan kinerja pengembalian akan semakin besar. Secara sistematis, Return 

on Assets (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

ROA �  
Laba Setelah Pajak

Total Aktiva
 � 100% 

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kondisi ideal Return on Assets 

(ROA) yang harus dicapai minimal 1,25%. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

menerima simpanan giro, tabungan dan deposit. Kemudian bank juga dikenal 

sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Disamping itu bank menyediakan safety deposit box yang 

digunakan untuk menyimpan surat atau barang-barang berharga dan bank 

menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran 

listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya. 

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Pasal 1) yang dimaksud 

dengan 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.” 

Menurut Kasmir (2008) pengertian Bank adalah : 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa bank lainnya.” 
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Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan 

fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. 

Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu 

segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah (Siamat, 2004).  

Tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan 

optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. 

Bagi pemilik saham menanamkan modalnya pada bank bertujuan untuk 

memperoleh penghasilan berupa deviden atau mendapatkan keuntungan dari 

peningkatan harga saham yang dimiliki (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).  

Kinerja keuangan bank merupakan suatu gambaran kondisi keuangan bank 

pada suatu periode tertentu, baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dananya. Penilaian terhadap kinerja bank dilakukan melalui analisis 

terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan perusahaan merupakan salah 

satu sumber informasi yang penting di samping informasi lain seperti informasi 

industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen, 

dan lainnya (Hanafi dan Halim, 2007). Adapun kinerja keuangan bank dapat 

dilihat dari laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank menunjukan kondisi 

keuangan bank secara keseluruhan. Laporan ini juga menunjukan kinerja 

manajemen bank selama satu periode. Agar informasi keuangan yang diperoleh 

dari laporan keuangan dapat bermanfaat untuk mengukur kondisi keuangan maka 

perlu dilakukan analisis rasio keuangan (Kasmir, 2012). 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

selama periode tertentu (Munawir, 2010). Profitabilitas yang digunakan adalah 
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ROA karena dapat memperhitungkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan income. Semakin besar 

ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank 

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset 

(Dendawijaya, 2009). Apabila ROA meningkat berarti profitabilitas perusahaan 

meningkat sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas (Husnan, 

2004). 

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan 

keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank 

Indonesia (Riyadi, 2004). Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur 

dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap 

kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Alat 

untuk mengukur kesehatan bank antara lain dengan analisis aspek aset dan 

likuiditas. Aspek-aspek tersebut kemudian dinilai dengan menggunakan rasio 

keuangan sehingga dapat menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan 

(Kasmir, 2008). Aspek aset dinilai dengan Non Performing Loan (NPL), 

sedangkan aspek likuiditas meliputi Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Masalah yang sering dihadapi bisnis perbankan adalah adanya persaingan 

tajam yang tidak seimbang yang dapat menimbulkan ketidakefisienan manajemen 

yang berakibat pada munculnya kredit bermasalah yang dapat menimbulkan 

penurunan laba. Pemberian kredit yang dilakukakn oleh bank mengandung resiko 

yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain disebut 

kredit bermasalah (Non Performing Loan), sehingga akan mempengaruhi kinerja 

bank (Restiyana, 2011). Menurut Rivai (2007) Non Performing Loan  adalah 
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kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajibannya terhadap 

bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran 

bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang berangkutan.  

Besarnya NPL yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 

5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperolehnya. 

Peningkatan Non Performing Loan yang dialami perbankan juga akan 

mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit. Kredit bermasalah akan 

mempengaruhi permodalan yang juga dapat menyebabkan bank mengalami 

masalah likuiditas. Pertumbuhan kredit yang belum optimal tercermin dari angka-

angka Loan to Deposit Ratio. Menurut Riyadi (2006) Loan to Deposit Ratio 

adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak 

Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. LDR merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus 

segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call money yang harus dipenuhi pada 

saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar 

yang dimiliki perusahaan (Sudarini, 2005). Batas maksimum untuk Loan to 

Deposit Ratio menurut peraturan pemerintah adalah sebesar 110% (Kasmir, 

2012). Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR 

suatu bank adalah sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%.  

Berdasarkan uraian di atas, peniliti akan menyajikan bagan kerangka 

pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran dari peneliti, sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti – peneliti 

terdahulu menghasilkan beberapa kesimpulan terdapat pada tabel 2.1 Sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.1 

Review Penelitian Terdahulu 
 

No Penulis Judul Kesimpulan/ Hasil Persamaan Perbedaan 
1. Latifah, 

Rodhiyah,  dan 

Saryadi (2012) 

Pengaruh 
Capital 
Adequacy Ratio, 
Non Performing 
Loan , dan Loan 
to Deposit Ratio 
Terhadap Return 
On Asset  
 
(Studi kasus 
pada Bank 
Umum Swasta 
Nasional Devisa 
Go Public di 
Bursa Efek 
Indonesia 
Periode 2009-
2010) 

Hasil penelitiannya 
menunjukan bahwa 
CAR dan LDR 
tidak berpengaruh 
terhadap ROA, 
sedangkan NPL 
berpengaruh 
terhadap ROA. 

Persamaan dalam 
penelitian ini yaitu 
untuk variabel 
independennya 
sama-sama 
menggunakan 
variabel NPL dan 
LDR, serta untuk  
variabel 
dependennya 
menggunakan 
Profitabilitas dengan 
ROA sebagai alat 
mengukur 
Profitabilitas. 

Perbedaaan dalam 
penelitian ini yaitu 
dalam penelitian ini 
tidak menggunakan 
varaibel CAR. Selain 
itu dalam penelitian 
ini menggunakan 
subjek Perbankan 
Konvesional yang 
terdaftar di BEI 
periode 2008-2012, 
sedangkan pada 
penelitian 
sebelumnya 
menggunakan subjek 
penelitian  pada Bank 
Umum Swasta 
Nasional Devisa yang 
terdaftar di BEI 
periode 2009-2010.  

2. 

 

 

 

 

 

 

Sunarto (2013) Pengaruh Non 
Performing 
Loan Terhadap 
Return On Asset 
Sektor 
Perbankan 
Indonesia 
 
 
 

Hasil penelitiannya 
menunjukan bahwa 
non performing 
loan berpengaruh 
terhadap return on 
asset. 

Persamaan dalam 
penelitian ini yaitu 
untuk variabel 
independennya 
sama-sama 
menggunakan 
variabel NPL dan 
untuk variabel 
dependennya 
menggunakan 
Profitabilitas dengan 
ROA sebagai alat 
mengukur 
Profitabilitas. 

Perbedaaan dalam 
penelitian ini yaitu 
dalam penelitian ini 
menggunakan 
variabel loan to 
deposit ratio, 
sedangkan penelitian 
sebelumnya tidak 
menggunakan 
variabel tersebut. 
Periode penelitian 
yang digunakan juga 
berbeda, dalam 
pnelitian ini 
menggunakan 
periode 2008-2012, 
sedangkan penelitian 
sebelumnya periode 
2006-2010. 
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3. Pasaribu dan 

Sari (2011) 

Analisis Tingkat 
Kecukupan 
Modal dan Loan 
To Deposit ratio 
Terhadap 
Profitabilitas 

Hasil penelitiannya 
menunjukan bahwa 
CAR dan LDR 
berpengaruh 
terhadap ROA. 

Persamaan dalam 
penelitian ini yaitu 
untuk variabel 
independennya 
sama-sama 
menggunakan 
variabel LDR dn 
variabel  variabel 
dependennya  
menggunakan 
Profitabilitas dengan 
ROA sebagai alat 
mengukur 
Profitabilitas. 

Perbedaaan dalam 
penelitian ini yaitu 
dalam penelitian ini 
menggunakan NPL, 
sedangkan pada 
penelitian 
sebelumnya 
menggunakan 
variabel CAR. 
Periode penelitian 
yang digunakan juga 
berbeda, dalam 
penelitian ini 
menggunakan 
periode 2008-2012, 
sedangkan penelitian 
sebelumnya periode 
2004-2008. 

4. 

 

 

 

 

 

Kartika dan 

Syaichu (2006) 

Analisis Faktor-
Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Kinerja Bank 
Umum Di 
Indonesia 
 
 

Hasil penelitiannya 
menunjukan bahwa 
CAR, LDR, dan 
BOPO berpengaruh 
terhadap ROA, 
sedangkan NPL 
dan DER tidak 
berpengaruh 
terhadap ROA. 

Persamaan dalam 
penelitian ini yaitu 
untuk variabel 
independennya 
sama-sama 
menggunakan 
variabel NPL dan 
LDR, serta untuk   
variabel  
dependennya 
menggunakan 
Profitabilitas dengan 
ROA sebagai alat 
mengukur 
Profitabilitas. 

Perbedaaan dalam 
penelitian ini yaitu 
dalam penelitian ini 
tidak menggunakan 
variabel CAR, DER, 
BOPO, sedangkan 
dalam penelitian 
sebelumnya 
menggunakan 
variabel tersebut.  
Periode penelitian 
yang digunakan juga 
berbeda, dalam 
pnelitian ini 
menggunakan 
periode 2008-2012, 
sedangkan penelitian 
sebelumnya periode 
2000-2004. 

5. Almilia dan 

Herdiningtyas 

(2005) 

Analisis Rasio 
Camel Terhadap 
Prediksi Kondisi 
Bermasalah 
Pada Lembaga 
Perbankan 
Periode 2000-
2002 

Hasil penelitiannya 
menunjukan bahwa 
hanya CAR dan 
BOPO yang 
berpengaruh 
terhadap kondisi 
kebangkrutan dan 
kesulitan keuangan 
pada sektor 
perbankan. 

Persamaan dalam 
penelitian ini yaitu 
untuk variabel 
independennya 
sama-sama 
menggunakan 
variabel NPL dan 
LDR. 

Perbedaaan dalam 
penelitian ini yaitu 
dalam penelitian ini 
tidak menggunakan 
variabel CAR, APB, 
PPAPA, NIM, dan 
BOPO sedangkan 
dalam penelitian 
sebelumnya 
menggunakan 
variabel tersebut. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh Non Performing Loan terhadap Profitabilitas  

 Risiko yang dihadapi bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit dan/atau 

bunga yang disebut default risk atau resiko kredit. Meskipun resiko kredit 

bermasalah tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat yang 

wajar. Kredit yang termasuk dalam kategori non performing loan adalah kurang 

lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Semakin tinggi rasio non performing 

loan maka akan semakin buruk kualitas bank yang menyebabkan jumlah kredit 

bermasalah semakin banyak (Almilia dan Herdaningtyas, 2005). 

Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit 

bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari 

kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh 

buruk bagi profitabilitas bank (Dendawijaya, 2009). Semakin tinggi kredit macet, 

maka hal ini akan menghambat profit yang semestinya diperoleh, apalagi bila 

kredit bermasalah tersebut tidak terselesaikan maka penyelesaian masalahnya 

Selain itu variabel 
ROA dalam 
penelitian ini sebagai 
variabel dependen, 
sedangkan dalam 
penelitian 
sebelumnya sebagai 
variabel independen.  
Periode penelitian 
yang digunakan juga 
berbeda, dalam 
pnelitian ini 
menggunakan 
periode 2008-2012, 
sedangkan penelitian 
sebelumnya periode 
2000-2002. 
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akan menimbulkan biaya-biaya taktis seperti biaya penarikan jaminan, ongkos 

pengadilan, biaya kuasa hukum dan sebagainya. Hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Latifah, dkk (2012) dan Sunarto (2013) menunjukan bahwa non 

performing loan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan 

uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah : 

H1 :  Non Performing Loan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.  

2.3.2 Pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas  

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio kredit terhadap total dana pihak 

ketiga. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk 

pemberian pinjaman atau kredit, dan menunjukkan tingkat likuiditas bank. LDR 

yang tinggi menunjukkan bank telah menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. 

Faktor ekspansi kredit yang ditunjukan dengan rasio LDR sangat penting 

oleh bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan tujuan untuk 

memperoleh laba yang didapat dari selisih penerimaan bungan dengan beban 

bunga simpanan. Dengan peningkatan dan pengelolaan kredit yang baik akan 

mendorong suatu bank untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh 

laba (Pasaribu dan Sari, 2011).  

Selain itu, Pasaribu dan Sari (2001) juga menyatakan bahwa semakin 

tinggi LDR akan semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan karena 

penempatan dana berupa kredit yang diberikan semakin meningkat, sehingga 

pendapatan bunga akan semakin meningkat pula. Demikian juga sebaliknya, 

semakin rendah LDR akan semakin rendah tingkat keuntungan perusahaan karena 

penempatan dana berupa kredit yang disalurkan semakin menurun, sehingga 

pendapatan bunga semakin menurun pula.  
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Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pasaribu dan Sari 

(2011), dan Sunarto (2013), Kartika dan Syaichu (2006) menunjukan bahwa loan 

to deposit ratio berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan uraian di 

atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah : 

H2 : Loan To Deposit Ratio berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.  

H3 : Non Performing Loan dan Loan To Deposit Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas. 

 


