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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan  

Didirikannya suatu perusahaan tentu saja memiliki tujuan yang jelas. Untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang dikehendaki, perusahaan harus menjalankan 

fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi perusahaan tersebut meliputi fungsi 

keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi 

operasional. Keempat fungsi tersebut memiliki peranan sendiri-sendiri dalam 

perusahaan dan pelaksanaannya saling berkaitan. 

 

Manajemen keuangan dapat berpengaruh langsung terhadap kehidupan 

setiap orang dan perusahaan. Manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan dengan baik oleh individu, 

perusahaan, maupun pemerintah. Untuk memperkuat pengertian manajemen 

keuangan, maka menurut beberapa ahli manajemen keuangan adalah : 

 

Menurut Sutrisno (2003:3) pengertian manajemen keuangan adalah:  

“Manajemen Keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha-

usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk 

menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.” 

 

Sama halnya menurut Martono dan Agus Harjito (2005:4) mengartikan 

bahwa: “Manajemen Keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan 

mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.” 

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai 

pengertian manajemen keuangan yaitu usaha-usaha pengelolaan dana secara 
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optimal, dan dana yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk membiayai 

segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian dana tersebut akan 

dialokasikan dalam berbagai  bentuk  investasi. 

 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Dijelaskan oleh Sutrisno (2003:5) bahwa fungsi manajemen keuangan 

terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, 

yaitu: 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa depan. Investasi akan mengandung 

banyak resiko dan ketidakpastian. Resiko dan hasil yang diharapkan dari 

investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, 

maupun nilai perusahaan. 

2. Keputusan Pendanaan 

Manager keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dana dan menganalisis 

kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna 

membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta usahanya. 

 

3. Keputusan Dividen 

Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibayarkan 

kepada para pemegang saham. Keputusan dividen merupakan keputusan 

keuangan untuk menentukan : 

a. Besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham 

dalam bentuk cash dividen; 

b. Stabilitas dividen yang dibagikan; 

c. Dividen saham (stock split); 
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d. Penarikan kembali saham yang beredar, yang semuanya ditujukan untuk 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham. 

 

Setiap perusahaan, khususnya perbankan membutuhkan manajemen 

keuangan agar dana yang diperoleh bank dari masyarakat dapat dialokasikan atau 

diinvestasikan dengan baik ke asset produktif sehingga didapatkan hasil yang 

menguntungkan. 

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, 

manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang 

benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara 

normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan. (Husnan, 2004:6) 

 

Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang 

saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan dalam 

wujud semakin tingginya harga saham, yang merupakan pencerminan dari 

keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Maka tujuan 

dari manajemen keuangan adalah bagiamana perusahaan mengelola baik itu 

mendapatkan dan maupun mengalokasikan dana guna mencapai nilai perusahaan 

yaitu kemakmuran para pemegang saham (Sustrisno, 2003:5). 

 

2.2 Tinjauan Umum Perbankan Indonesia 

Dalam pembangunan suatu bangsa, yang didalamnya mencakup 

pembangunan ekonomi, memerlukan peran serta lembaga keuangan untuk 

membiayai, karena pembangunan sangat memerlukan ketersediaan dana. Oleh 

karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat 

diperlukan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan 

pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank 

(LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Keduanya merupakan 
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lembaga intermediasi keuangan. Susilo, dkk (2004:7) mengungkapkan pengertian 

lembaga keuangan sebagai berikut: “Lembaga Keuangan baik bank maupun 

lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran penting bagi aktivitas 

perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut, 

sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat 

secara efektif dan efisisen ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan 

lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (finance 

intermediaries) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang 

kelancaran perekonomian.” 

Maka dalam dunia modern sekarang ini, diperlukannya peran serta lembaga 

keuangan bagi pembangunan ekonomi, terutama peranan perbankan sangatlah 

besar dalam memajukan perekonomian. Hampir semua sektor yang berhubungan 

dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena 

itu, saat ini dan dimasa yang akan datang dalam menjalankan aktivitas keuangan 

baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan tidak akan terlepas 

dari dunia perbankan. 

2.2.1 Pengertian Bank 

Bank adalah lembaga kepercayaan yang befungsi sebagai lembaga 

intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, serta lembaga yang 

membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Dalam arti sempit 

bank adalah sebuah tempat dimana uang dapat disimpan dan dapat dipinjamkan 

sedangkan dalam pengertian luas, bank merupakan tempat penyimpanan uang 

bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Bank merupakan lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dari 

pengertian tersebut dapat dijelaskan lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang keuangan. 
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Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang 

pengertian 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 Dendawijaya (2006), “Bank adalah suatu badan usaha yang tugas 

utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak 

yang berkelebihan dana pada waktu yang ditentukan”. 

 

Sedangkan menurut Kasmir (2011:11), dalam bukunya Manajemen 

Perbankan mendefinisikan bank sebagai: ”Bank adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan 

jasa-jasa bank lainnya”. 

 

Pengertian diatas menjelaskan bahwa kegiatan utama bank adalah 

menghimpun dan menyalurkan dana. Bank merupakan salah satu pilihan yang 

terbaik untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. 

 

2.2.2 Fungsi Bank 

Secara umum fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau 

sebagai financial intermediary. Secara spesifik fungsi bank seperti yang 

dikemukakan oleh Budisantoso dan Triandaru (2006:9), sebagai berikut: 

1. Agent Of Trust (Jasa dengan kepercayaan) 

Dasar utama perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal 

menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan 

dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Masyarakat percaya 

bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola 
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dengan baik oleh bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau 

menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat dengan dilandasi unsur 

kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan 

pinjaman, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat 

jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk 

mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. 

2. Agent of Development (Jasa untuk pembangunan) 

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan 

sektor riil. Kedua sektor tersebut tidak dapat dipisahkan, karena keduanya 

saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil 

tidak akan berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan 

baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur 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 bahwa kegiatan investasi , distribusi dan konsumsi 

tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan 

investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan 

perekonomian suatu masyarakat. 

 

3. Agent of Service (Jasa Pelayanan) 

Disamping 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. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat 

berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian 

jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. 

Ketiga fungsi diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga 

bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial 
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intermediary institution). Sedangkan tiga fungsi utama bank menurut Kuncoro 

dan Suhardjono (2004:68) sebagai berikut : 

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan. 

2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk 

kredit. 

3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran 

uang. 

2.2.3 Aktivitas Bank 

Sebagai lembaga keuangan, aktivitas bank sehari-hari tidak akan terlepas 

dari bidang keuangan. Aktivitas pihak perbankan secara sederhana dapat kita 

katakan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat 

umum. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari 

masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan 

yang bernama funding. 

 

Aktivitas bank yang kedua adalah memutar kembali dana yang telah 

dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk  pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Kredit adalah 

penyediaan hutang, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan. Dalam pemberian kredit dikenakan jasa peminjam kepada penerima 

kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas menghimpun dana (funding) dan 

menyalurkan dana (lending) merupakan aktivitas utama perbankan. 
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2.2.4 Jenis-Jenis Bank 

Perbedaan bank dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan lainnya 

adalah sebagai berikut : 

a. Jenis Bank dilihat dari segi fungsi 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 tentang perbankan menyatakan bahwa bank dikategorikan menjadi dua 

jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. 

1. Bank Umum 

Pengertian bank umum menurut Undang-Undang RI No 10 tentang 

perbankan adalah : 

“Bank Umum merupakan 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 bersifat umum, dalam pengertian dapat memberikan semua jasa 

perbankan dan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. 

Bank umum juga dapat disebut bank komersial (commercial bank).” 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa bank umum 

adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya dengan memberikan jasa 

lalu lintas pembayaran kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan kata lain 

seluruh masyarakat dari berbagai kalangan dapat melakukan aktivitas 

perbankan di bank umum. Bentuk hukum bank umum dapat berupa 

perusahaan perseroan (persero), perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan 

terbatas (PT). 

 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 1998 

tentang perbankan. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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b. Jenis Bank dari segi kepemilikannya 

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki 

bank tersebut. Kepemilikan ini dilihat dari akte pendirian dan penguasaan 

saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi 

kepemilikan tersebut adalah: 

1. Bank milik Pemerintah 

Bank milik Pemerintah adalah bank dimana akte pendiriannya maupun 

modalnya dimiiki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah. Adapun yang termasuk bank pemerintah adalah 

PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Bank 

Mandiri Tbk, dan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Namun Bank Indonesia 

selaku bank sentral menyebut keempat bank tersebut sebagai bank persero, 

karena keempat bank tersebut telah go public dan sahamnya tidak 

sepenuhnya lagi milik pemerintah melainkan sebagian merupakan milik 

masyarakat. 

2. Bank Pemerintah Daerah (BPD) 

BPD merupakan bank yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh 

pemerintah daerah masing-masing tingkatan.  Sebagai contoh yaitu BPD 

DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Tengah, dan 

sebagainya. 

 

3. Bank milik Swasta Nasional 

Bank milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian 

besar sahamnya dimilki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari 

akte pendiriannya yang didirikan oleh swasta sepenuhnya, begitu pula 

dengan pembagian keuntungannya untuk swasta. Contoh bank milik swasta 

antara lain yaitu Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putera, 

Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, Bank Nusa Internasional, Bank 

Niaga, Bank Universal, dan Bank Internasional Indonesia. 
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4. Bank milik Koperasi 

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya 

dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh 

adalah BUKOPIN (Bank Umum Koperasi Indonesia).  

 

5. Bank milik Asing 

Bank milik asing merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak 

asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank 

yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. 

Sebagai contoh dari bank milik asing yaitu ABN AMRO bank, Deutsche 

Bank, American Express Bank, Bank Of America, Bank Of Tokyo, Bangkok 

Bank, City Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered Bank, Chase 

Manhattan Bank. 

 

6. Bank Milik Campuran 

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimilki oleh 2 belah 

pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya, kepemilikan saham bank 

campuran dimilki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Komposisi 

kepemilikan saham secara mayoritas di pegang oleh warga negara 

Indonesia. Contoh bank campuran yaitu Sumitomo Niaga Bank, Bank 

Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana 

Bank, Inter Pacific Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa 

Indonesia Bank. 

c. Jenis Bank dilihat dari segi status 

1. Bank Devisa 

Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri 

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

2. Bank non-devisa 

Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 
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melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non-devisa 

merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang 

dilakukan masih dalam batas-batas Negara (dalam negeri). 

d. Jenis Bank dilihat dari segi penentuan harga 

1. Bank Konvensional 

Bank konvensional adalah bank yang dalam mencari keuntungan dan 

menentuikan harga kepada nasabahnya menggunakan metode penetapan 

bunga, sebagai harga untuk produk simpanan demikian juga dengan produk 

pinjamannya.  Penentuan harga seperti ini disebut spread based. Sedangkan 

untuk jasa bank lainnya menerapkan biaya dengan nominal atau presentase 

tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. 

 

2. Bank berdasarkan prinsip syariah 

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga 

produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. 

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang semua kegiatan 

usahanya menggunakan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara 

bank dengan pihak lain untuk meyimpan dana atau  pembiayaan usaha atau 

kegiatan perbankan lainnya.  

 

2.3 Laporan Keuangan Bank 

Secara umum setiap perusahaan baik itu bank maupun non bank pada suatu 

periode tertentu akan melaporkan kegiatan keuangannya. Informasi tentang proses 

keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas dan informasi lainnya yang 

berkaitan dengan kegiatan laporan keuangan dapat diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan. Menurut SFAC (Statements of Financial Accounting 

Concepts) No.1, pelaporan keuangan adalah sistem dan sarana penyampaian 

informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi 

keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan 

keuangan. 
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Laporan keuangan ini menunjukkan kinerja manajemen bank selama 

periode tertentu. Keuntungan dengan membaca laporan ini yaitu pihak manajemen 

dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang 

dimiliki. 

 

Menurut SFAC (Statements of Financial Accounting Concepts) No.1 FASB 

(Finally Accounting Standart Board) 1978, tujuan utama laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang bermanfaat kepada investor, kreditor, dan pemakai 

lainnya baik yang sekarang maupun yang potensial dalam pembuatan investasi, 

kredit, dan keputusan sejenis secara rasional. Tujuan kedua adalah menyediakan 

informasi dalam menilai jumlah, waktu, ketidakpastian penerimaan kas dari 

dividen dan bunga di masa yang akan datang. Hal ini mengandung makna bahwa 

investor menginginkan informasi tentang hasil dan risiko atas investasi yang 

dilakukan. 

 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akutansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan tersebut. Banyak pihak yang mempunyai kepentingan untuk 

mengetahui lebih mendalam tentang laporan keuangan dari bank karena masing-

masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda disesuaikan dengan sifat dan 

kepentingan masing-masing.  

2.4 Kinerja 

Bernardin dan  Russel  (dalam  Ruky,  2002)  memberikan pengertian 

atau kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record of outcomes 

produced on a specified job function or activity during time period.  Prestasi atau 

kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-

fungsi  pekerjaan  tertentu  atau kegiatan  selama  kurun  waktu  tertentu. 
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Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak 

(2005) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas 

pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil 

dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah 

keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau 

organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di 

perusahaan tersebut. 

 

Dessler (2009) berpendapat Kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah 

prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari 

karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun 

sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya 

dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari 

karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan prestasi kerja dapat 

disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung 

substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja 

maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang. Kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja 

lembaga (institutional performance) atau kinrja perusahaan (corporate 

performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja 

karyawan (individual performance) baik maka kemungkinan besar kinerja 

perusahaan (corporate performance) juga baik. 

 

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “performing measurement“ 

(pengukuran kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau 

keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan 

demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan 

yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi,2003: 69). Dalam 
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bukunya Halim (2003: 17) yang berjudul “Analisis Investasi ” menyebutkan 

bahwa ide dasar dari pendekatan fundamental ini adalah bahwa harga 

saham dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Apabila kinerja perusahaan baik 

maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para 

investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan 

terjadi kenaikan harga saham. Sebaliknya apabila terdapat berita buruk mengenai 

kinerja perusahaan maka akan menyebabkan penurunan harga saham pada 

perusahaan tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi 

dari nilai perusahaan. 

 

2.4.1 Syarat Penilaian Kinerja 

Terdapat kurang lebih dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan 

penilaian kinerja yang efektif, yaitu (1) adanya kriteria kinerja yang dapat diukur 

secara objektif; dan (2) adanya objektivitas dalam proses evaluasi (Gomes, 2003). 

 

Sedangkan dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri, Sondang 

Siagian (2002) menjelaskan bahwa bagi individu penilaian kinerja berperan 

sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, 

kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan 

tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Sedangkan bagi organisasi, 

hasil penilaian kinerja sangat penting dalam kaitannya dengan pengambilan 

keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan 

dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, 

sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses manajemen sumber daya 

manusia. Berdasarkan kegunaan tersebut, maka penilaian yang baik harus 

dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara 

rasional serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara sistematik. 

 

Dengan demikian, dalam melalukan penilaian atas prestasi kerja para 

pegawai harus terdapat interaksi positif dan kontinu antara para pejabat pimpinan 

dan bagian kepegawaian. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/10/harga-saham-nilai-saham-dan-proses.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/10/harga-saham-nilai-saham-dan-proses.html
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/07/pengaruh-rasio-modal-saham-terhadap.html
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2.4.2 Metode Penilaian Kinerja 

Terdapat beberapa metode dalam mengukur prestasi kerja, sebagaimana 

diungkapkan oleh Gomes (2003:137-145), yaitu : 

1. Metode Tradisional. Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana 

untuk menilai prestasi kerja dan diterapkan secara tidak sistematis maupun 

sistematis. Yang termasuk kedalam metode tradisional adalah : rating 

scale, employee comparation, check list, free form essay, dan critical 

incident. (a) Rating scale. Metode ini merupakan metode penilaian yang paling 

tua dan banyak digunakan, dimana penilaian yang dilakukan oleh atasan atau 

supervisor untuk mengukur karakteristik, misalnya mengenai inisitaif, 

ketergantungan, kematangan, dan kontribusinya terhadap tujuan kerjanya. 

(b) Employee comparation. Metode ini merupakan metode penilaian yang 

dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang pegawai dengan 

pegawai lainnya. Metode ini terdiri dari : (1) Alternation ranking : yaitu 

metode penilaian dengan cara mengurutkan peringkat (ranking) pegawai 

dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi berdasarkan kemampuan 

yang dimilikinya. (2) Paired comparation : yaitu metode penilaian dengan cara 

seorang pegawai dibandingkan dengan seluruh pegawai lainnya, sehingga 

terdapat berbagai alternatif keputusan yang akan diambil. Metode ini dapat 

digunakan untuk jumlah pegawai yang relatif sedikit. (3) Porced comparation 

(grading) : metode ini sama denganpaired comparation, tetapi digunakan 

untuk jumlah pegawai yang relative banyak. (c) Check list. Metode ini hanya 

memberikan masukan/informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian 

personalia. (d) Freeform essay. Dengan metode ini seorang penilai diharuskan 

membuat karangan yang berkenaan dengan orang/karyawan/pegawai yang 

sedang dinilainya. (e) Critical incident Dengan metode ini penilai harus 

mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari yang 

kemudian dimasukan kedalam buku catatan khusus yang terdiri dari berbagai 

macam kategori tingkah laku bawahannya. Misalnya mengenai inisiatif, 

kerjasama, dan keselamatan. 
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2. Metode Modern. Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional 

dalam menilai prestasi kerja. Yang termasuk kedalam metode modern ini 

adalah : assesment centre,Management By Objective (MBO=MBS), dan human 

asset accounting. 

 Assessment centre. Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim 

penilai khusus. Tim penilai khusus ini bisa dari luar, dari dalam, maupun 

kombinasi dari luar dan dari dalam. 

 Management by objective (MBO = MBS). Dalam metode ini pegawai 

langsung diikutsertakan dalam perumusan dan pemutusan persoalan dengan 

memperhatikan kemampuan bawahan dalam menentukan sasarannya 

masing-masing yang ditekankan pada pencapaian sasaran perusahaan. 

 Human asset accounting. Dalam metode ini, faktor pekerja dinilai sebagai 

individu modal jangka panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan 

cara membandingkan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan perusahaan. 

2.4.3 Ukuran Kinerja 

Ada tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

secara kuantitatif (Hanafi, 2003: 76), yaitu: 

a. Ukuran kriteria tunggal 

Ukuran kriteria tunggal (single criteria) adalah ukuran kinerja yang hanya 

menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Kelemahan apabila 

kriteria tunggal digunakan untuk mengukur kinerja yaitu orang akan cenderung 

memusatkan usahanya pada kriteria pada usaha tersebut sehingga akibatnya 

kriteria lain diabaikan, yang kemungkinan memiliki arti yang sama pentingnya 

dalam menentukan sukses atau tidaknya perusahaan. 

 

b. Ukuran kriteria beragam 

Ukuran kriteria beragam (multiple criteria) adalah ukuran kinerja yang 

menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kriteria manajer. Kriteria 

ini mencari berbagai aspek kinerja manajer, sehingga manajer dapat diukur 



27 
 

kinerjanya dari beragam kriteria. Tujuan penggunaan beragam ini adalah agar 

manajer yang diukur kinerjanya mengarahkan usahanya kepada berbagai 

kinerja. 

 

c. Ukuran kriteria gabungan 

Ukuran kriteria gabungan (composite criteria) adalah ukuran kinerja yang 

menggunakan berbagai macam ukuran , untuk memperhitungkan bobot 

masing-masing ukuran dan menghitung rataratanya sebagai ukuran yang 

menyeluruh kinerja manajer. Kriteria gabungan ini dilakukan karena 

perusahaan menyadari bahwa beberapa tujuan lebih penting dibandingkan 

dengan tujuan yang lain, sehingga beberapa perusahaan memberikan bobot 

angka tertentu pada beragam kriteria untuk mendapatkan ukuran tunggal 

kinerja manajer. 

 

2.5 Kinerja Perusahaan 

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki 

tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para 

anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi 

manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat 

dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun 

eksternal. 

 

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga 

dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan 

yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting 

agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan 

lingkungan. 

 

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kinerja merupakan indikator 

dari baik buruknya keputusan manajemen dalam pengambilan keputusan. 
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Manajemen dapat berinteraksi dengan lingkungan interen maupun eksteren 

melalui informasi. Informasi tersebut lebih lanjut dituangkan atau dirangkum 

dalam laporan keuangan perusahaan.  

 

2.5.1 Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan 

Adapun manfaat dari penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kegiatannya. 

b. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka 

pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu 

bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa 

yang akan datang. 

d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada 

umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. 

e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

 

2.5.2 Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan 

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2000:31) adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih. 

b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi 

baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 
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d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga 

atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat 

pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada 

para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 

 

2.5.3 Laporan Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan 

Laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu 

tertentu (biasanya ditunjukkan dalam periode atau siklus akuntansi), yang 

menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam 

periode tertentu. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan ringkasan dari 

suatu proses pencatatan, yaitu merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi 

keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan 

yang lengkap biasanya 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), catatan dan laporan lain serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

 

Menurut Munawir (2000:31) “Laporan keuangan merupakan alat yang 

sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan 

dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan.” Dengan melihat laporan 

keuangan suatu perusahaan akan tergambar didalamnya aktivitas perusahaan 

tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari 

suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan 

juga digunakan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan. 

 

Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya 

terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai 
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akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang 

kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari 

kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan 

yang timbul terhadap perusahaan. 

 

Jadi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu 

ukuran atau tolok ukur tertentu. Biasanya ukuran yang digunakan adalah rasio 

atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan. Adapun jenis perbandingan 

dalam analisis rasio keuangan meliputi dua bentuk yaitu membandingkan rasio 

masa lalu, saat ini ataupun masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama. 

Dan bentuk yang lain yaitu dengan perbandingan rasio antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lain yang sejenis 

 

2.6 Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan adalah metode analisis untuk mengetahui hubungan 

dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu ataupun 

secara kombinasi dari kedua laporan tersebut (Munawir,2002). Dengan 

menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat kinerja 

suatu bank. Menurut Dendawijaya (2006) rasio keuangan tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi : 

1. Rasio Likuiditas 

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan 

bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban 

yang sudah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering dipergunakan 

dalam menilai kinerja suatu bank yaitu Cash Ratio, Reserve Requirement, Loan 

to Deposit Ratio, Loan to Asset Ratio, Rasio kewajiban bersih call money 

(Dendawijaya, 2006) 

2. Rasio Solvabilitas 

Analisis solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau 



31 
 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi 

bank. Disamping itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan 

antara volume (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai utang (jangka 

pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar model bank 

sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva 

yang dimiliki bank. Beberapa rasionya adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Assets Ratio (Dendawijaya, 2006). 

 

3. Rasio Rentabilitas 

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur 

tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan 

untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Dalam perhitungan rasio-rasio 

rentabilitas ini biasanya dicari hubungan timbal balik antarpos yang terdapat 

pada laporan laba rugi ataupun 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. Analisis rasio rentabilitas 

suatu bank pada bab ini antara lain yaitu Return on Assets, Return on Equuity, 

Net Profit Margin, rasio biaya operasional (Dendawijaya, 2006). 

 

2.6.1 Profitabilitas Bank 

Pengertian rentabilitas atau profitabilitas dapat diartikan sebagai 

kemampuan suatu bank untuk menghasilkan laba selama periode tertentu 

(Hasibuan,2006).  

Pengertian profitabilitas menurut beberapa ahli, antara lain: 

1. Menurut Malayu Hasibuan (2006:104) 

“ Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba.” 

2. Menurut Bambang Riyanto (2001:35) 

“Profitabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau 

modal yang menghasilkan laba tesebut”. 
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Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya. 

Terdapat beberapa cara untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan, 

salah satunya dengan menggunakan rasio Return On Asset. 

 

Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan total aktiva yang ada. Menurut Hanafi (2007: 159) ”Return on 

Asset adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai aset tersebut”.  Semakin besar 

nilai rasio ini menunjukkan tingkat profitabilitas usaha bank semakin baik atau 

sehat (Mahrinasari, 2003).  

 

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan ROA sebesar 1,5% 

agar bank tersebut dapat dikatakan dalam kondisi sehat. Secara sistematis ROA 

dapat dirumuskan sebagai berikut : (Mamduh, 2007) 

ROA = 
Laba sebelum pajak

Total Asset Rata−rata 
 x 100 % 

2.6.2 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

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 bank, disamping memperoleh dana-

dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman 

(hutang), dan lain-lain (Dendawijaya,2006). Dengan kata lain, CAR adalah rasio 

kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit 

yang diberikan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 
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CAR = 
Modal Bank

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
 x 100% 

 

Modal bank adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari 

modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio 

saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun 

berjalan, dan bagian kekayaan anak perusahaan yang laporan keuangannya 

dikonsolidasikan. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, 

cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasa, dan pinjaman 

subordinasi. Sedangkan ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca 

dengan ATMR administratif. 

 

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi 

penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan 

oleh aktiva yang berisiko. Ketentuan tentang modal minimum bank umum yang 

berlaku di Indonesia mengikuti standar Bank for International Settlements (BIS). 

Sejalan dengan standar tersebut, dalam kerangka paket deregulasi tanggal 29 

Februari 1991, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan 

modal minimum sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). 

2.6.3 Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing loan (NPL) menunjukkan bahwa kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit 

bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.  

Meurut Riyadi (2006), risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila peminjam 

tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus 

dibayarnya. 

 

Menurut Dendawijaya (2006), kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh 2 

faktor yaitu: 
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1. Dari pihak perbankan  

Dalam hal ini pihak analis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran 

dan keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung rasio-rasio yang ada. 

Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. 

2. Dari pihak Nasabah 

Kemacetan kredit yang disebabkan nasabah diakibatkan 2 hal yaitu:  

a. Adanya unsur kesengajaan 

b. Adanya unsur tidak sengaja 

 

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, 2006). 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Sesuai SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 

Mei 2004) : 

NPL = 
Kredit Bermasalah 

Total Kredit
 x 100% 

 

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

Tabel 2.1 

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL 

Rasio Predikat 

NPL ≤ 5% 

NPL > 5% 

Sehat 

Tidak Sehat 

Berdasarkan tabel diatas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum 

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

tersebut dikatakan tidak sehat. 



35 
 

2.6.4 Biaya Operasional 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, 2006). BOPO telah menjadi salah satu rasio yang perubahan 

nilainya sangat diperhatikan terutama bagi sektor perbankan mengingat salah satu 

kriteria 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 2.2 

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 

 



36 
 

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 =
Beban Operasional

Pendapatan Operaional
 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. 

2.6.6 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 (2006), 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. 
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Rasio Net Interest Margin dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI 

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

NIM = 
Pendapatan Bunga Bersih

 Aktiva Produktif 
 x 100% 

Sehingga unsur-unsur pembentuk NIM adalah pendapatan bunga bersih 

yang merupakan selisih dari pendapatan dengan beban bunga dan aktiva 

produktif. 

2.6.7 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan atau 

financial intermediary. Fungsi intermediasi ini dapat ditunjukkan oleh Loan to 

Deposit Ratio (LDR). Menurut Dendawijaya (2009), Loan to Deposit Ratio 

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

yang diterima oleh bank. Sedangkan menurut Kasmir (2011), Loan to Deposit 

Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang 

dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan 

likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit merupakan salah satu 

tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi 

pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka 

semakin illiquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah 

disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk 

dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan. 

Tingginya rasio LDR ini, di satu sisi menunjukkan pendapatan bank yang 

semakin besar, tetapi menyebabkan suatu bank menjadi tidak likuid dan 

memberikan konsekuensi meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh bank, 

berupa meningkatnya jumlah Non Performing Loan atau Credit Risk, yang 

mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah 
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dititipkan oleh nasabah, karena kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau 

bermasalah. 

Namun, disisi lain, rendahnya rasio LDR, walaupun menunjukkan tingkat 

likuiditas yang semakin tinggi, tetapi menyebabkan bank memiliki banyak dana 

menganggur (idle fund) yang apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan 

kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya, dan 

menunjukkan bahwa fungsi utama bank sebagai financial intermediary tidak 

berjalan. 

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 = 
Jumlah Kredit yang diberikan

Dana Pihak Ketiga
 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%-110%. 

2.7 Merger 

2.7.1 Pengertian Merger 

Merger berasal dari kata “mergere” yang artinya bergabung bersama, 

menyatu, berkombinasi menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau 

tertelan sesuatu. Merger didefinisikan sebagai penggabungan dua perusahaan 

menjadi satu, dimana perusahaan yang melakukan merger mengambil/membeli 

semua asset dan liabilities perusahaan yang dimerger dengan begitu perusahaan 

yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger 

berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau 

saham di perusahaan yang baru (Brealey, Myers, & Marcus, 1999, p.598). 



39 
 

 

Definisi merger yang lain yaitu sebagai penyerapan dari suatu perusahaan 

oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan 

melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil 

baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan 

yang dibeli akan kehilangan/berhenti beroperasi (Harianto dan Sudomo, 2001, 

p.640). 

 

Definisi merger yang lain yaitu sebagai penyerapan dari suatu perusahaan 

oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan 

melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil 

baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan 

yang dibeli akan kehilangan/berhenti beroperasi (Harianto dan Sudomo, 2001, 

p.640). 

 

2.7.2 Syarat Perusahaan Sektor Perbankan Melakukan Merger 

Hazel J.Johnson (1995) menyatakan, prasyarat yang harus dianalisis 

terlebih dahulu dari kedua Bank yang akan melakukan merger adalah: 

1. Kondisi keuangan masing-masing Bank, merger sesama bank sehat atau karena 

collapse. 

2. Kecukupan modal. 

3. Manajemen, baik sebelum atau sesudah merger. 

4. Apakah merger dapat memberi manfaat bagi pengguna jasa Bank tersebut. 

2.7.3 Jenis-jenis Merger 

Perluasan atau ekspansi bisnis diperlukan oleh suatu perusahaan untuk 

mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan 

keuntungan atau profit perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan 

merger. Merger memiliki jenis yang beragam, menurut Moin (2003) ada beberapa 

jenis merger, antara lain: 
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1. Merger Horisontal 

Merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam 

industri yang sama dengan tujuan mengurangi persaingan atau untuk 

meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi, pemasaran, 

distribusi, riset dan pengembangan dan fasilitas administrasi. Dampak dari 

merger horisontal adalah semakin terkonsentrasinya struktur pasar pada 

industri tersebut. Contohnya: merger antara Bank of Tokyo dengan Mitsubishi 

Bank. 

2. Merger Vertikal 

Terjadi apabila suatu perusahaan membeli perusahaan-perusahaan hulunya 

seperti perusahaan pemasoknya, dan atau perusahaan hilirnya, seperti 

perusahaan distribusinya yang langsung menjual produknya ke pelanggan. 

Dengan demikian merger vertikal merupakan penggabungan atau 

pengintegrasian dua tahapan produksi atau distribusi. Keuntungan dari jenis 

merger seperti ini adalah terjaminnya pemasokan bahan baku, penekanan biaya 

transaksi, terciptanya koordinasi yang lebih baik, dan mempersulit 

kemungkinan masuknya perusahaan pesaing yang baru. Contoh: merger antara 

PT Gudang Garam dengan PT Surya Pamenang sebagai perusahaan kertas. 

3. Merger Konglomerat 

Merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang masing-masing 

bergerak dalam industri yang terkait. Merger konglomerat terjadi apabila 

sebuah perusahaan mendiversifikasi bidang bisnisnya dalam memasuki bidang 

bisnis yang berbeda sama sekali dengan bisnis semula. Apabila merger 

konglomerat dilakukan secara terus menerus oleh perusahaan, maka 

terbentuklah sebuah konglomerasi. Contoh: merger antara Viks Richardson 

(farmasi) dengan Procter and Gamble (Consumer Goods). 

4. Merger Ekstensi Pasar 

Merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan untuk memperluas area 

pasar. Adapun tujuan utamanya adalah untuk memperkuat jaringan pemasaran 

bagi produk masing-masing perusahaan. Biasanya merger ekstensi pasar 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lintas negara, dalam rangka ekspansi 
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dan penetrasi pasar serta untuk mengatasi keterbatasan ekspor karena kurang 

memberikan fleksibilitas penyediaan produk terhadap konsumen luar negeri. 

Contoh: merger antara Daimler Benz (Jerman) dengan Chrysler (Amerika 

Serikat). 

5. Merger Ekstensi Produk 

Merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan sejenis atau dalam 

industri yang sama tetapi tidak memproduksi produk yang sama maupun tidak 

ada keterkaitan supplier. Penggabungan usaha ini dilakukan untuk memperluas 

lini produk masing-masing perusahaan setelah merger, perusahaan akan 

menawarkan lebih banyak jenis dan lini produk sehingga akan dapat 

menjangkau konsumen yang lebih luas. Merger ekstensi produk ini dilakukan 

dengan memanfaatkan kekuatan departemen riset dan pengembangan masing-

masing untuk mendapat sinergi melalui efektivitas riset sehingga lebih 

prodiktif dalam inovasi. Contoh: merger antara perusahaan farmasi Upjohn 

(Amerika Serikat) dengan Pharmacia (Swedia). 

 

2.7.4 Alasan-alasan Melakukan Merger 

Ada beberapa alasan perusahaan melakukan merger, yaitu: 

a. Pertumbuhan atau diversifikasi 

Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar 

saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. 

Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika 

melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat 

mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. 

b. Sinergi 

Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi 

(economies of scale). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya 

overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah 

pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika 

perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama karena 

fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan. 
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c. Meningkatkan dana 

Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi 

internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. 

Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki 

likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan 

dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya 

dana dengan biaya rendah. 

d. Menambah ketrampilan manajemen atau teknologi 

Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya 

efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak 

dapat mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk 

mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan 

yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli. 

e. Pertimbangan pajak 

Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan 

atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian 

pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba 

untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan yang 

mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan 

mengurangkan pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang 

diakuisisi.Bagaimanapun merger tidak hanya dikarenakan keuntungan dari 

pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimisasi kesejahteraan pemilik. 

f. Meningkatkan likuiditas pemilik 

Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang 

lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan 

saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan 

perusahaan yang lebih kecil. 

g. Melindungi diri dari pengambilalihan 

Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambilalihan yang 

tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain, dan membiayai 

pengambilalihannya dengan hutang, karena beban hutang ini, kewajiban 



43 
 

perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidding firm yang 

berminat (Gitman, 2003, p.714-716). 

 

2.7.5 Motif Melakukan Merger 

Pada prinsipnya terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan 

melakukan merger dan akuisisi yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. 

Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan yaitu meningkatkan 

nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Di sisi 

lain, motif non ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan 

perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subyektif atau ambisi 

pribadi pemilik atau manajemen perusahaan (Moin, 2003). 

1. Motif ekonomi 

Esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah 

seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai (value creation) bagi 

perusahaan dan bagi pemegang saham. Merger dan akuisisi memiliki motif 

ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan 

nilai tersebut. Oleh karena itu seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan 

harus diarahkan untuk mencapai tujuan ini. 

Motif strategis juga termasuk motif ekonomi ketika aktivitas merger dan 

akuisisi dilakukan untuk mencapai posisi strategis perusahaan agar 

memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. 

 

2. Motif sinergi 

Salah satu motivasi atau alasan utama perusahaan melakukan merger dan 

akuisisi adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan 

perusahaan setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan 

nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Sinergi 

dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih 

elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga 

gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan 

dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri. 
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Pengaruh sinergi bisa timbul dari empat sumber (1) Penghematan operasi, yang 

dihasilkan dari skala ekonomis dalam manajemen, pemasaran, produksi atau 

distribusi; (2) Penghematan keuangan, yang meliputi biaya transaksi yang lebih 

rendah dan evaluasi yang lebih baik oleh para analisis sekuritas; (3) Perbedaan 

efisiensi, yang berarti bahwa manajemen salah satu perusahaan, lebih efisien 

dan aktiva perusahaan yang lemah akan lebih produktif setelah merger dan (4) 

Peningkatan penguasaaan pasar akibat berkurangnya persaingan (Brigham, 

2001). 

3. Motif diversifikasi 

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui 

merger dan akuisisi. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis 

dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi jika 

melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka 

perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetensi inti 

(core competence). Disamping memberikan manfaat seperti transfer teknologi 

dan pengalokasian modal, diversifikasi juga membawa kerugian yaitu adanya 

subsidi silang. 

4. Motif non-ekonomi. 

Aktivitas merger dan akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan 

ekonomi saja tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-ekonomi, seperti 

prestise dan ambisi. Motif non-ekonomi bisa berasal dari manajemen 

perusahaan atau pemilik perusahaan. 

 

2.7.6 Manfaat Merger 

Perusahaan yang melakukan merger atau mengakuisisi perusahaan lain 

mempunyai berbagai tujuan yang memberikan manfaat kepada perusahaan 

tersebut, yakni: 

 

Pertama, adanya merger akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Peningkatan pendapatan perusahaan dikarenakan perusahaan melakukan 

pemasaran yang baik, strategi yang lebih dan terfokus, serta penguasaan pasar. 
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Pada sisi lain, pendapatan perusahaan menjadi terdiversifikasi karena perusahaan 

melakukan penggabungan usaha. 

 

Kedua, salah satu alasan utama mengapa perusahaan mau melakukan 

merger karena perusahaan akan mengalami efisiensi dalam biaya operasi 

dibandingkan dengan dua perusahaan yang terpisah. Salah satu contoh penurunan 

biaya dapat dilakukan dengan melakukan pemasaran secara bersama untuk produk 

berbeda dibandingkan dengan dua perusahaan terpisah. Operasi perusahaan dapat 

diefisienkan, terutama dalam bidang sumber daya manusia yang menangani 

kepegawaian. Pembayaran gaji dapat dilakukan dengan satu divisi yang 

menggunakan teknologi lebih baik. Pengiklanan perusahaan dapat dilakukan 

sekaligus dibandingkan dengan dua perusahaan yang sendiri-sendiri. Biaya iklan 

lebih murah karena biaya iklan hanya satu dengan adanya merger. Cara ini efektif 

dan sangat menguntungkan perusahaan.  

 

Penggabungan dua perusahaan juga memberikan keuntungan terhadap 

jaringan perusahaan yang semakin besar bila dibandingkan dengan sendiri-sendiri. 

Dalam kasus ini akan timbul biaya produksi yang mengalami penurunan dan 

kuantitas produksi akan mengalami peningkatan sehingga pendapatan perusahaan 

mengalami peningkatan. Dengan adanya efisiensi yang dilakukan, maka laba 

perusahaan akan meningkat sehingga harga saham akan mengalami peningkatan. 

 

Ketiga, kapitalisasi pasar perusahaan mengalami peningkatan bila 

perusahaan melakukan merger. Bila perusahaan berdiri sendiri, maka 

kapitalisasinya tidak mengalami peningkatan secara cepat dikarenakan 

pertumbuhan laba yang kecil. Tetapi, dengan merger perusahaan, maka 

kapitalisasi saham perusahaan lebih besar dikarenakan adanya harapan investor 

terhadap perusahaan yang akan mengalami peningkatan pendapatan sesuai dengan 

tujuan merger tersebut. 
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Keempat, adanya merger akan memberi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia di perusahaan merger. Pegawai yang baik akan bekerja dan mentransfer 

pengetahuan kepada pegawai yang belum memahami. Artinya, antar pegawai 

akan saling memberi pengetahuan untuk meningkatkan kemajuan perusahaan. 

Diskusi antarpegawai akan terjadi karena mereka saling bertukar informasi untuk 

meningkatkan pengetahuan yang dimiliki.  

 

Kelima, adanya merger bagi dua perusahaan akan memperbaiki posisi 

keuangan perusahaan serta kualitas neraca perusahaan. Semakin baiknya posisi 

dan kualitas neraca perusahaan, membuat perusahaan semakin mempunyai 

bargaining di pasar, baik dalam rangka memasarkan produk perusahaan maupun 

mendapatkan bahan baku. Kualitas neraca perusahaan juga memberikan citra yang 

baik kepada investor dan akhirnya meningkatkan nilai saham perusahaan di bursa. 

Bagi bank yang mempunyai pinjaman di perusahaan tersebut semakin yakin 

dananya akan kembali sehingga perusahaan dapat meningkatkan kreditnya dengan 

kualitas neraca tersebut. 

 

Keenam, keuntungan pajak merupakan salah satu tindakan merger. Bila 

perusahaan melakukan merger atau akuisisi, maka perusahaan dapat memperoleh 

keuntungan pajak dengan adanya kerugian operasi dari perusahaan yang 

diakuisisi. Laba bersih yang besar pada perusahaan yang mengakuisisi 

mengakibatkan perusahaan membayar pajak yang tinggi, tetapi dengan masuknya 

perusahaan yang rugi mengakibatkan pajak yang dibayarkan berkurang. 

Keuntungan pajak juga dapat diperoleh dengan cara meningkatkan kapasitas 

utang perusahaan yang belum terpenuhi. Perusahaan menggunakan seluruh 

utangnya sehingga pajak yang dibayarkan mengalami penurunan. 

 

Ketujuh, adanya merger akan memberi kualitas keputusan yang diambil 

menjadi lebih berkualitas. Pengambil keputusan perusahaan merger akan 

diperoleh dari pegawai yang berkualitas karena pegawai yang tinggal di 

perusahaan merger adalah mereka yang mempunyai kualitas. Akibatnya, pegawai 
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yang mengambil keputusan akan selalu mempertimbangkan keputusannya untuk 

kepentingan perusahaan dan umum, serta tidak melanggar peraturan yang ada. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang rasio-rasio keuangan perbankan serta pengaruhnya 

terhadap kinerja profitabilitas antara lain : 

1. Suyono (2005) melakukan penelitian tentang Analisis Rasio-Rasio Bank 

yang berpengaruh Terhadap Return On Asset (ROA). Sampel sebanyak 60 

bank diambil secara purposive dari perusahaan perbankan dari Bank 

Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2001-

2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan perbankan 

yaitu CAR, BOPO, dan LDR berpengaruh signifikan positif terhadap laba 

satu tahun kedepan. Sedangkan NIM dan NPL tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

2. Mawardi (2005) melakukan penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus pada 

Bank Umum dengan Total Aset kurang dari 1 trilyun). Dalam 

penelitiannya digunakan BOPO, NPL, NIM, dan CAR dengan hasil 

penelitiannya yang menunjukkan bahwa NPL, NIM, dan BOPO memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel CAR 

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA. 

3. Mahardian (2008) melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh CAR, 

BOPO, NPL, dan LDR terhadap ROA (Studi Kasus Pada Bank Umum di 

Indonesia Periode Juni 2002-Juni 2007)”. Data yang digunakan adalah 

data laporan keuangan publikasi triwulanan perusahaan perbankan yang 

tercatat di BEI periode Juni 2002-Juni 2007. Populasi sebanyak 25 bank 

kemudian sampel dipilih secara purposive sampling sebanyak 24 bank. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, dan LDR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO 
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berpengaruh signifikan negatif dan NPL berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap ROA. 

4. Tri Widyastuti (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh CAR, NIM, 

dan LDR terhadap ROA pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2004-2008. Metodologi dalam 

penelitian ini adalah deskriftif kuantitatif dengan menggunakan analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kinerja 

keuangan pada perbankan korporasi yaitu NIM CAR memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara LDR memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ROA dalam bisnis perbankan. 

 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka dapat dijadikan 

ringkasan penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini : 

Tabel 2.3 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel 

Peneliti 

Model 

Analisis 

Kesimpulan 

1 Suyono 

(2005) 

Analisis Rasio-

Rasio Bank 

yang 

Berpengaruh 

Terhadap Return 

On Asset (ROA) 

(Studi Empiris 

pada Bank 

Umum di 

Indonesia 

Periode 2001-

2003) 

CAR, 

BOPO, 

NIM, 

NPL, 

LDR, 

dan ROA 

Regresi 

linier 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

CAR, BOPO, 

dan LDR 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap laba. 

Sedangkan NIM dan 

NPL tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap ROA 
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2 Mawardi 

(2005) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kinerja Bank 

Umum di 

Indonesia 

(Studi Kasus 

pada Bank 

Umum dengan 

Total Aset 

kurang dari 1 

trilyun) 

BOPO, 

NPL, 

NIM, 

CAR, 

dan ROA 

Regresi 

linier 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa rasio 

NPL dan rasio 

BOPO 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan, NIM 

berpengaruh 

positif, dan CAR 

tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 

3 Mahardian 

(2008) 

Analisis 

Pengaruh 

CAR, BOPO, 

NPL, NIM, 

dan LDR 

terhadap ROA 

(Studi Kasus 

Pada Bank 

Umum di 

Indonesia 

Periode Juni 

2002-Juni 

2007) 

CAR,NI

M, 

LDR, 

BOPO, 

NPL dan 

ROA 

Regresi 

linier 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa CAR, 

NIM dan LDR 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap ROA. 

Sedangkan 

variable BOPO 

berpengaruh 

signifikan NPL 

berpengaruh 

negative 

terhadap ROA. 
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4 Tri 

Widyastuti 

(2010) 

Pengaruh 

CAR, NIM, 

dan LDR 

terhadap ROA 

pada 

Perusahaan 

Perbankan 

CAR, 

NIM 

 LDR, 

dan ROA 

Regresi 

linier 

berganda 

NIM dan CAR 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap ROA., 

sementara LDR 

memiliki 

pengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap ROA. 

Sumber : Dari berbagai Jurnal 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian sangatlah besar. 

Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan perekonomian 

membutuhkan jasa bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun 

dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke 

masyarakat baik dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya. Hal tersebut 

ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1992 yang 

disempurnakan menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. 

 

Definsi bank menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 

yaitu: 

“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”. 

 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan 

usaha di bidang keuangan yang berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan simpanan yang 

lain dari pihak yang kelebihan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjamana ataupun kredit. 

  

Di dunia perbankan, pengukuran tingkat kinerja suatu bank dapat 

dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan. Pengertian laporan 

keuangan menurut Kasmir (2003:238) sebagai berikut: 

“Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, 

baik kepada pemilik, manajemen, maupun pada pihak luar yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan”. 

 

 Tingkat kesehatan suatu bank merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembangunan perekonomian di suatu Negara. Oleh karena itu Bank Indonesia 

merasa perlu menerapkan aturan tentang kesehatan bank dengan harapan kondisi 
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perbankan di Indonesia selalu dalam keadaan sehat, sehingga dapat memberikan 

pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

  

Dimana definisi tingkat kesehatan bank menurut Peraturan Bank 

Indonesia No.6/10/PBI/2004 sebagai berikut : 

“Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek 

yang berpengaruh terhadap kondisi/ kinerja suatu bank melalui penilaian 

kuantitatif dan/ atau penilaian kualitatif terhadap factor-faktor permodalan, 

kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko 

pasar”. 

 

 Salah satu komponen yang diperhitungkan dalam penilain tingkat 

kesehatan bank adalah modal. Modal merupakan faktor penting bagi bank dalam 

rangka pengembangan usaha. Mengingat pentingnya fungsi modal bagi setiap 

bank, maka manajemen harus memperhatikan dengan baik penyediaan dan 

pengeluaran modal tersebut, prinsip kehati-hatian perbankan yang juga dianut 

oleh Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan nasional mengisyaratkan untuk 

memenuhi suatu kewajiban minimum modal. Dimana definisi kecukupan modal 

atau Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut Susilo, dkk. (2000:27) yaitu: 

“Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum 

yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu 

dari Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).” 

  

Peningkatan tingkat kesehatan bank menurut Bank Indonesia sangat erat 

kaitannya dengan Non Performing Loan (NPL). Non Performing Loan (NPL) 

yang boleh dimilki bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimal 

5%. 

 Pengertian Non Performing Loan (NPL) menurut Mahmoeddin (2010:2) 

yaitu :“Non Performing Loan adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran 

sehingga terjadi tunggakan.” Secara luas Non Performing Loan (NPL) 

didefiniskan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-
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sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan 

kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk likuiditas bank yang menyebabkan 

jumlah kredit bermasalah semakin besar. Non Performing Loan (NPL) ini 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah 

yang diberikan oleh bank. Jika kredit bermasalah dalam suatu bank terjadi, maka 

bank dapat dikatakan tidak likuid. (Mahmoeddin,2010:112) 

 

Untuk mengurangi risiko pembayaran itulah maka Bank Indonesia 

menetapkan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang merupakan perbandingan dari 

jumlah modal sendiri ditambah jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. 

Simorangkir (2004:147) mangatakan bahwa bagi bank yang dapat menjaga 

likuiditasnya, membuat perusahaan terhindar dari kondisi bermasalah sehingga 

memungkinkan suatu perusahaan untuk memperoleh profitabilitas yang optimal. 

 

Menurut Dunil (2004:40) Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat 

didefinisikan sebagai berikut : “Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara 

kredit yang diberikan dengan dana bank”. 

 

LDR ini merupakan salah satu rasio likuiditas kesehatan bank. Dimana 

semakin tinggi rasio ini, menunjukkan semakin rendahnya kemampuan likuiditas 

yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin besar. 

 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) telah 

menjadi salah satu rasio yang perubahan nilainya sangat diperhatikan terutama 

bagi sektor perbankan mengingat salah satu kriteria penentuan tingkat kesehatan 

bank oleh Bank Indonesia adalah besaran rasio ini. 
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Pengertian Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

menurut Riyadi (2006) yaitu : 

“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.”  

 

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.  

 

Faktor lain yang menetukan kesehatan bank adalah Net Interest Margin 

(NIM), karena NIM sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam 

mengelola resiko tingkat bunga. Variasi nilai NIM mengindikasikan kondisi posisi 

asset dan liabilities terhadap perubahan suku bunga.  

 

Menurut Dendawijaya (2006:120) pengertian Net Interest Margin (NIM) 

adalah sebagai berikut :“Net Interest Margin (NIM) adalah rasio yang 

menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan 

dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.” 

 

Penilaian tingkat kesehatan bank salah satunya menggunakan rasio 

profitabilitas. Tingkat profitabilitas adalah tingkat kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu dan mengukur tingkat efektivitas 

manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Dalam pengukuran 

profitabilitas ini penulis memilih dengan pendekatan Return On Assets (ROA), 

karena dengan menggunakan ROA dapat mempertimbangkan bagaimana 

kemampuan manajemen bank dalam meperoleh laba secara keseluruhan. Tingkat 
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profitabilitas dengan pendekatan ROA ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam mengelola aktiva yang dikuasainya untuk mengasilkan income. 

 

Dimana menurut Hassibuan (2004:100) : ”Return On Assets (ROA) 

adalah perbandingan rasio laba sebelum pajak selama 12 bulan terakhir terhadap 

rata-rata volume dalam periode yang sama.” 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat kerangka pemikiran yang 

ditunjukkan pada gambar 1.1 sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :   ____ : diteliti   _ _ _ : tidak diteliti  

 

Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa Capital Adequacy 

Ratio (CAR),  Non Performing Loan (NPL),  Return on Asset (ROA), Return on 

Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net 

Interest Margin (NIM) dan BOPO merupakan Independent Variables yang dapat 

mempengaruhi parameter kinerja dari bank milik pemerintah yang diukur dengan 

indikator  Return On Asset (ROA) sebagai Dependent Variable. 
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