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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Mengenai Perbankan di Indonesia 

 Di Indonesia, bank merupakan prime source (sumber utama) 

pembangunan. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bab I pasal 1 ayat (1) adalah sebagai 

berikut: 

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya.” 

 

2.1.1. Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan Bab I pasal 1 ayat (2), Bank dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

“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.” 

 Sedangkan dalam PSAK No. 31 mengenai akuntansi perbankan 

disebutkan bahwa: 

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan 

dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit 
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unit) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran.” 

Bank secara sederhana (Kasmir, 2012:12) dapat diartikan sebagai berikut: 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana  tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”  

Berdasarkan ketiga definisi di atas, kegiatan utama bank adalah 

menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai 

alternatif investasi kepada masyarakat yang membutuhkannya. 

2.1.2. Fungsi Bank 

 Menurut Siamat (2005:276), bank melaksanakan beberapa fungsi dasar 

sebagai berikut: 

a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi. 

b. Menciptakan uang. 

c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 

d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain. 

Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut (Triandaru & Totok, 

2006:9): 

a. Agent of Trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, 
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uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat 

yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. 

Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada 

debitor atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank 

percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitor 

akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai 

kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitor mempuyai 

niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat 

jatuh tempo. 

b. Agent of Development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak 

dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling 

memengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila 

sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa 

penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya 

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan 

masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan 

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

konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran 

kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan 

pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 
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c. Agent of Services 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. 

Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian 

masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman 

uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian 

tagihan. 

2.1.3. Jenis-Jenis Perbankan 

 Praktik perbankan di Indonesia memiliki beberapa jenis bank seperti yang 

diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Adapun jenis-jenis perbankan menurut 

Kasmir (2012:22) dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain: 

1. Segi Fungsi 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri 

dari: 

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

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa 

yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa 

perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersil 

(commercial bank). 

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

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
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kegiatannya. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan 

kegiatan bank umum. 

2. Segi Kepemilikan 

a. Bank Milik Pemerintah 

Di mana akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. 

Adapun yang termasuk bank pemerintah adalah : 

1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 

2) Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

3) Bank Mandiri 

4) Bank Tabungan Negara (BTN) 

b. Bank Milik Swasta Nasional 

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahammnya dimiliki oleh 

swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu 

pula pembagian keuntunggannya untuk keuntungan swasta pula. Adapun 

yang termasuk bank milik swasta nasional yaitu : 

1) Bank Bumi Putra 

2) Bank Central Asia 

3) Bank Danamon 

4) Bank International Indonesia 

5) Bank Lippo 

6) Bank Duta 
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7) Bank Muamalat 

8) Bank Niaga 

9) Bank Universal 

10) Bank Nusa Internasional 

c. Bank Milik Asing 

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh 

bank jenis ini yaitu : 

1) ABN AMRO Bank 

2) American Express Bank 

3) Bank of America 

4) City Bank 

5) Hongkong Bank 

6) Bank asing lainnya 

d. Bank Milik Campuran 

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya 

dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana 

kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara 

Indonesia. Contoh bank milik campuran antara lain : 

1) Bank Finconesia 

2) Bank Merincorp 

3) Bank PDFCI 

4) Bank Sakura Swadarma 
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5) Bank campuran lainnya 

3. Segi Status  

a. Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, 

travellers cheque, pembukuan dan pembayaran  Letter of Credit (L/C). 

b. Bank Non Devisa merupakan bank yang mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksakan transaksi sepekrti bank devisa.transaksi yang dilakukan bank 

non devisa masih dalam batas–batas suatu negara. 

4. Segi Cara Menentukan Harga 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank ini menggunakan dua 

metode yaitu: 

1. Menetapkan bunga sebagai harga jual baik untuk produk simpanan 

seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli 

untuk pinjamannya (kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku 

bunga tertentu. 

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional 

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal 

atau persentase tertentu (fee based).  

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank ini menerapkan aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik 
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dalam hal untuk menyimpan dana mapun pembiayaan usaha atau 

kegiatan perbankan lainnya.  

2.1.4. Kegiatan Perbankan 

 Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank 

sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Hal ini sesuai dengan 

kegiatan utama suatu bank yaitu (Kasmir, 2012:36): 

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) 

a. Simpanan giro (demand deposit) 

b. Simpanan tabungan (saving deposit) 

c. Simpanan deposito (time deposit) 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (lending) 

a. Kredit investasi 

b. Kredit modal kerja 

c. Kredit perdagangan 

d. Kredit konsumtif 

e. Kredit produktif 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) 

a. Menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, telepon, air, 

listrik dan uang kuliah. 

b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji/pensiun/honorarium, 

deviden, kupon, dan bonus/hadiah. 

c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi 

penjamin emisi (underwriter), penanggung (guarantor), wali amanat 
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(trustee), perantara perdagangan efek (pialang/broker), pedagang efek 

(dealer), dan perusahaan pengelola dana (investment company). 

d. Transfer (kiriman uang) 

e. Inkaso (collection) 

f. Kliring (clearing) 

g. Safe Deposit Box 

h. Bank Card 

i. Bank Notes (Valas) 

j. Bank Garansi 

k. Referensi Bank 

l. Bank Draft  

m. Letter of Credit (L/C) 

n. Cek Wisata (Travellers Cheque) 

o. Dan jasa lainnya 

2.2. Tinjauan Laporan Keuangan Bank 

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan Bank 

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2004:2) 

adalah sebagai berikut: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan 

perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

seperti misal, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan 

juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan 
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laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industri dan geografis 

serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 

Sedangkan menurut Kasmir (2012:280), laporan keuangan bank adalah: 

“Laporan keuangan bank menunujukkan kondisi keuangan bank secara 

keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang 

sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan 

ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode.” 

2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan Bank 

Tujuan laporan keuangan bank menurut Pedoman Akuntansi Perbankan 

Indonesia (Revisi 2008) yaitu: 

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi 

lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat 

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen 

atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.” 

Sedangkan menurut Kasmir (2012:281), tujuan pembuatan laporan 

keuangan suatu bank adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis 

aktiva yang dimiliki. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-

jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang. 

3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis 

modal bank pada waktu tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank 

tersebut. 
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5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang 

dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode 

tertentu. 

6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu 

periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan. 

2.2.3. Pihak-Pihak yang Berkepentingan 

Laporan keuangan suatu perusahaan ditujukan untuk memenuhi 

kepentingan berbagai pihak, baik manajemen perusahaan maupun pemilik 

perusahaan tersebut. Begitu pula sama halnya dengan bank. Masing-masing pihak 

mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh bank. 

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan bank 

adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012:282): 

1. Pemegang Saham 

Bagi pemegang saham yang sekaligus merupakan pemilik bank, 

kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah untuk melihat 

kemajuan bank dalam menciptakan laba dan pengembangan aset yang 

dimiliki dalam suatu periode, serta untuk menilai kinerja pihak 

manajemen dalam menjalankan kepercayaan yang diberikannya. 
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2. Pemerintah 

Bagi pemerintah, laporan keuangan baik bagi bank-bank pemerintah 

maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan bank yang 

bersangkutan dan kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan 

moneter yang telah diterapkan. 

3. Manajemen 

Laporan keuangan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja 

manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan 

dan juga untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber 

daya yang dimilikinya. 

4. Karyawan 

Dengan adanya laporan keuangan, karyawan dapat mengetahui kondisi 

keuangan bank yang sebenarnya, sehingga mereka merasa perlu 

mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila bank mengalami 

keuntungan dan melakukan perbaikan jika bank mengalami kerugian. 

5. Masyarakat luas 

Laporan keuangan bank merupakan suatu jaminan terhadap uang yang 

disimpan di bank. Pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank yang 

bersangkutan sehingga masih tetap mempercayakan dananya disimpan 

di bank yang bersangkutan atau tidak. 

2.2.4. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Bank 

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008:10), perbankan 

wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada bank sentral dan 
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pengguna lainnya yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi 

keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya 

laporan keuangan bank yang menyediakan informasi-informasi tersebut untuk 

pengambilan keputusan, seperti  dicerminkan dalam laporan-laporan berikut ini: 

a. Laporan Posisi Keuangan 

Posisi keuangan bank dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi ini 

berguna untuk memprediksi kemampuan bank di masa depan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi, pendistribusian 

hasil pengembangan dan arus kas, memprediksi kemampuan bank dalam 

memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Informasi posisi keuangan bank tergambar dalam 

neraca. 

b. Laporan Kinerja 

Informasi kinerja bank diperlukan untuk menilai perubahan potensial 

sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. 

Informasi ini berguna untuk memprediksi kapasitas bank dalam 

menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Selain itu, informasi ini 

berguna dalam perumusan tentang efektivitas bank dalam memanfaatkan 

sumber daya. Informasi kinerja bank tergambar dalam laporan laba rugi. 

c. Laporan Perubahan Posisi Keuangan 

Informasi perubahan posisi keuangan bank, antara lain: 
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1) Perubahan kas dan setara kas 

Informasi perubahan kas dan setara kas berguna untuk menilai 

kemampuan bank menghasilkan arus kas dan setara kas serta kebutuhan 

bank untuk menggunakan arus kas pada setiap aktivitas. Informasi ini 

bermanfaat untuk menilai aliran kas dan setara kas yang berasal dari 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi perubahan kas 

dan setara kas tergambar dalam laporan arus kas. 

2) Perubahan ekuitas 

Informasi perubahan ekuitas bank menggambarkan peningkatan atau 

penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan 

berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi ini bermanfaat untuk 

mengetahui perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan 

pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal 

dari kegiatan bank selama periode yang bersangkutan. Informasi 

perubahan ekuitas tergambar dalam laporan perubahan ekuitas. 

Sedangkan jenis-jenis laporan keuangan bank menurut Kasmir (2012:284) 

ialah sebagai berikut: 

1. Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank 

(aktiva, kewajiban dan ekuitas) pada tanggal tertentu. Penyusunan 

komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh 

tempo. 
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2. Laporan Komitmen dan Kontijensi 

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa 

janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (irrevocable) dan 

harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama 

dipenuhi. Contohnya adalah komitmen kredit, komitmen penjualan 

atau pembelian aktiva bank dengan syarat Repurchase Agreement 

(Repo). Sedangkan laporan kontijensi adalah tagihan atau kewajiban 

bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau 

tidaknya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Penyajian 

laporan komitmen dan kontijensi disajikan tersendiri tanpa pos lama. 

3. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang 

menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek 

yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung 

maupun tidak langsung terhadap kas. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi catatan 

tersendiri mengenai posisi devisa neto, menurut jenis mata uang dan 

aktivitas lainnya. 

6. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi 
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Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang 

bank yang bersangkutan, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. 

Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang 

bersangkutan dengan anak perusahaannya. 

2.3. Tinjauan Analisis Laporan Keuangan Bank 

2.3.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya 

adalah untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko 

atau tingkat kesehatan suatu perusahaan (Hanafi & Abdul, 2003:5). Menurut 

Harahap (2004:190), pengertian analisis laporan keuangan adalah: 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 

lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang 

mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data 

kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui 

kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 

menghasilkan keputusan yang tepat.” 

Sedangkan Bernstein dan Wild (1999) mengemukakan bahwa: 

“Financial statement analysis is the judgemental process that aims to 

evaluate the current and past financial positions and result of operation of 

an enterprise with primary objective of determining the best possible 

estimates and predictions about future conditions and performance.” 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis 

laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data keuangan agar 

dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi, 

dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data 

keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan, 
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sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

2.3.2. Rasio sebagai Alat Analisis Laporan Keuangan 

Dalam mengadakan interpretasi dan analisis laporan keuangan suatu 

perusahaan seorang analis memerlukan adanya ukuran tertentu, ukuran yang 

sering digunakan adalah rasio. Menurut Harahap (2004:297): 

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan 

yang relevan dan signifikan (berarti).” 

Menurut Kamus Bank Indonesia, analisis rasio atau analisis nibah (ratio 

analysis) yaitu: 

“Analisis rasio (ratio analysis) adalah analisis untuk menilai kinerja bank 

dengan menggunakan rasio keuangan dan rasio lain, antara lain rasio 

permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas, dan 

manajemen.” 

Menurut Kasmir (2003:263) terdapat beberapa rasio keuangan yang 

dianggap penting dalam menganalisis laporan keuangan suatu bank yaitu: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio ini mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar 

kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat 

mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini, 

semakin likuid suatu bank. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas beserta 

perhitungannya sebagai berikut: 

a. Quick Ratio 
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Rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan 

deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu 

bank. 

             
           

             
      

b. Investing Policy Ratio 

Rasio yang mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya 

kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga 

yang dimilikinya. 

                        
          

             
      

c. Banking Ratio 

Rasio yang mengukur tingkat likuiditas suatu bank dengan 

membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit 

yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya 

semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai 

kredit semakin kecil demikian pula sebaliknya. 

               
           

             
      

d. Assets to Loan Ratio 

Rasio ini untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah 

harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan 

semakin rendah tingkat likuiditas bank. 
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e. Cash Ratio 

Rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajibannya yang 

harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. 

            
             

                    
      

f. Loan to Deposit Ratio 

Rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah masyarakat dan modal yang digunakan.  

                       
           

                    
      

g. Investment Risk Ratio 

Rasio untuk mengukur risiko yang terjadi dalam investasi surat-surat 

berharga yaitu dengan membandingkan harga pasar surat berharga 

dengan harga nominalnya. 

                       
                       

                          
      

h. Liquidity Risk 

Rasio untuk mengukur risiko yang akan dihadapi bank apabila gagal 

untuk memenuhi kewajiban terhadap para deposannya dengan harta 

likuid yang dimilikinya. 

                
                                  

             
      

i. Credit Risk Ratio 
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Rasio untuk mengukur resiko terhadap kredit yang disalurkan dengan 

membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. 

                  
         

           
      

j. Deposit Risk Ratio 

Rasio untuk mengukur resiko kegagalan bank dalam membayar 

kembali deposannya. 

                    
              

             
      

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio yang mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk 

membiayai kegiatannya. Dapat dikatakan rasio ini merupakan alat ukur 

untuk melihat kekayaan bank dalam melihat efisiensi bagi pihak 

manajemen bank 

a. Primary Ratio 

Rasio untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki oleh bank 

sudah memadai. Atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total 

aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. 

               
              

            
      

b. Risk Asset Ratio 

Rasio untuk mengukur kemungkinan penurunan risk assets. 

              
              

                                 
      

c. Secondary Risk Ratio  
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Rasio untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih 

tinggi. 

                       
              

                     
      

d. Capital Ratio 

Rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam 

menanggung perkreditan, terutama resiko yang terjadi karena bunga 

gagal ditagih. 

               
                                   

           
      

e. Capital Adequacy Ratio 

Rasio yang mengukur besarnya kewajiban penyediaan modal minimum. 

                       
                          

    
      

3. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas 

Rasio yang mengukur kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

kemampulabaan yang dicapai oleh bank yang berangkutan.  

a. Gross Profit Margin (GPM) 

Rasio yang digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan 

usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-

biaya. 

     
                                  

                
      

b. Net Profit margin (NPM) 



32 

 

Rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan  net 

income dari kegiatan operasi pokoknya. 

     
          

                
      

c. Return on Equity Capital 

Rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

capital  yang ada untuk mendapatkan  net income. 

                          
          

              
      

d. Return on Total Assets (ROA) 

Rasio yang digunakan untuk mengatur kemampuan bank dalam 

mengelola aktivanya. 

     
                  

            
      

e. Rate Return on Loans 

Rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola 

kegiatan perkreditannya. 

                      
               

           
      

f. Interest Margin on Earning Assets (IMEA) 

Rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan 

biaya-biaya. 

      
                                

              
      

 

g. Interest Margin on Loan  
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Rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan 

biaya yang dikeluarkan dalam mengelola perkreditannya. 

     
                                

           
      

h. Leverage Multiplier 

Rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola 

asetnya, karena adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat 

penggunaan aktiva. 

                     
            

            
      

i. Assets Utilization 

Rasio yamg digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

manajemen suatu bank dalam mengelola asset dalam rangka 

menghasilkan operating income dan non operating income. 

                    
                         

            
      

j. Interest Expense Ratio 

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase antara 

bunga yang dibayar kepada para deposannya dengan total deposit yang 

ada di bank. 

                         
                

             
      

k. Cost of Fund 

Rasio yang mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sejumlah 

deposit  yang ada di bank tersebut. 
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l. Cost of Money 

Rasio untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sejumlah 

dana yang ada di bank. 

               
                         

          
      

m. Cost of Loanable Fund 

Rasio yang mengukur besarnya biaya untuk sejumlah dana yang ada 

dan dana yang belum disalurkan. 

                       
          

                        
      

n. Cost of Operable Fund 

Rasio yang mengukur bagaimana operasional penggunaan dana oleh 

bank. 

                       
                         

                        
      

o. Cost of Efficiency 

Rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi usaha yang dilakukan 

oleh bank. Atau untuk mengukur besarnya biaya bank yang digunakan 

untuk memperoleh earning asset. 
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2.3.3. Tujuan Analisis Laporan Keuangan  

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Harahap (2004:195), adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada 

yang terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata 

(explicit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik 

laporan keuangan (implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan 

keuangan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan 

komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan 

informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan 

model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk 

prediksi, peningkatan (rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria 

tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 
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8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain 

dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau 

standar ideal. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami 

perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan 

sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan 

di masa yang akan datang. 

2.4. Tinjauan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

2.4.1. Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Pengertian Loan to Deposit Ratio menurut Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 15/7/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank 

Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing adalah sebagai berikut: 

“Loan to Deposit Ratio yang selanjutnya disingkat LDR adalah rasio 

kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, 

tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang 

mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, 

tidak termasuk dana antar Bank.” 

Kasmir (2012:319) mendefinisikan Loan to Deposit Ratio sebagai berikut: 

“Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi 

jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.” 

Sedangkan menurut Sipahutar (2007:7), Loan to Deposit Ratio dinyatakan 

sebagai: 

“LDR (Loan to Deposit Ratio) merupakan perbandingan antara kredit 

yang disalurkan perbankan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga.” 
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Dendawijaya (2001:101) mendefinisikan Loan to Deposit Ratio adalah 

seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio ini 

menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang 

dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber 

likuiditasnya. Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga 

yang disalurkan dalam bentuk kredit. Semakin tinggi rasio ini menggambarkan 

kurang baiknya likuiditas bank.  Oleh karena itu, Bank Indonesia membatasi 

tingkat LDR yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/15/PBI/2013 bahwa batas aman LDR berkisar antara 78% sampai dengan 92%. 

Loan to Deposit Ratio mempunyai peranan penting sebagai indikator yang 

menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang dilakukan bank sehingga LDR juga 

dapat digunakan untuk mengukur berjalan tidaknya fungsi bank sebagai lembaga 

intermediasi.  

LDR dapat pula digunakan untuk menilai strategi manajemen suatu bank. 

Manajemen bank yang konservatif biasanya memiliki kecenderungan LDR yang 

relatif rendah, sebaliknya manejemen yang agresif memiliki LDR yang tinggi atau 

melebihi batas toleransi. LDR 
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2.4.2. Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara seluruh 

jumlah kredit atau pembiayaan yang berikan bank dengan dana pihak ketiga yang 

diterima bank. Nilai LDR dapat ditentukan melalui suatu formula yang ditentukan 

oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP 

mengenai Pedoman Penghitungan Rasio Keuangan yaitu: 

                      
      

                 
 

Kredit  adalah kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Sedangkan dana pihak ketiga 

meliputi giro, tabungan dan deposito tetapi tidak termasuk deposito antar bank. 

2.5. Tinjauan Suku Bunga Deposito 

2.5.1. Pengertian Suku Bunga Deposito 

Sunariyah (2004:80) mengemukakan bahwa suku bunga adalah harga dari 

pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. 

Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur 

yang harus dibayarkan kepada kreditur. 

Menurut Kasmir (2012:40), bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan 

sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di 

bank. Bunga simpanan, seperti jasa giro, bunga tabungan serta bunga deposito 

merupakan harga yang harus dibayar oleh bank terhadap nasabahnya dan  harga 

ini merupakan harga beli. 
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Pengertian deposito menurut Sinungan (1993:90) adalah simpanan pihak 

ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. 

Sedangkan Triandaru dan Totok (2008:97) mengemukakan bahwa deposito 

berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Deposito 

memiliki jangka waktu jatuh tempo yang berbeda-beda, ada deposito berjangka 1 

bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Suku bunga yang diberikan pun 

berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu jatuh temponya. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suku bunga 

deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah 

sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank 

pada kemudian hari (www.finansial.bisnis.com). Atau dengan kata lain, suku 

bunga deposito adalah imbalan yang akan didapatkan oleh pihak nasabah atas 

dana yang disimpan dalam bentuk deposito di suatu bank. 

2.5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Deposito 

Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya 

penetapan tingkat suku bunga menurut Kasmir (2012:41) yaitu sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Dana 

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman 

meningkat, yang dilakukan bank agar dana tersebut cepat terpenuhi 

adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Sebaliknya, 

http://www.finansial.bisnis.com/
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apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara 

permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun 

karena hal ini merupakan beban. 

2. Kebijaksanaan Pemerintah 

Dalam menentukan bunga simpanan, bank tidak boleh melebihi batas 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, ada batasan 

maksimal dan batas minimal untuk suku bunga yang diizinkan. 

Tujuannya adalah agar bank dapat bersaing secara sehat. 

3. Jangka Waktu 

Semakin panjang jangka waktu simpanan, bunga simpanan akan 

semakin rendah. Sebaliknya, simpanan berjangka pendek bunganya 

relatif lebih tinggi. 

4. Persaingan 

Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara 

tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, 

maka bank harus bersaing dengan bank lainnya. Suatu bank harus 

menaikkan bunga simpanan diatas para pesaingnya agar dana dapat 

terhimpun dengan cepat. 

2.6. Tinjauan Profitabilitas Bank 

2.6.1. Pengertian Profitabilitas Bank 

Bank yang selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik yaitu bank yang 

mampu menjaga tingkat profitabilitas yang tinggi. Tingkat profitabilitas bank 
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menjadi suatu hal yang penting karena bank yang sehat adalah bank yang diukur 

secara profitabilitas yang terus meningkat. 

Bagi bank, profitabilitas lebih penting dari sekedar laba. Profitabilitas 

sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan modal dalam 

operasi, oleh karena itu keuantungan atau laba yang besar tidak menjamin bahwa 

ukuran suatu bank tersebut menguntungkan (profitable) sehingga dapat dikatakan 

bahwa profitabillitas tinggi lebih penting dari laba yang besar. 

Menurut Harahap (2004:304) menyatakan bahwa definisi profitabilitas 

adalah sebagai berikut: 

“Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuannya, dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya.” 

Menurut Hasibuan (2002:100) profitabilitas bank adalah: 

“Profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba 

yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah 

laba (rupiah) yang dinyatakan dalam persentase profit.” 

Return on Assets merupakan salah satu rasio profitabilitas yang paling 

sering digunakan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan. Beberapa alasan lainnya antara lain: 

1. Rasio ROA memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh profitabilitasnya dan manajerial efisiensi 

secara menyeluruh. 
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Dendawijaya (2001:120) menjelaskan bahwa: 

“Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, 

semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi 

bank tersebut dari segi penggunaan aktiva.” 

 

2. Penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari 

aspek rentabilitas/profitabilitas dilakukan dengan menggunakan 

indikator  Return on Asset (ROA). 

Return on Assets (ROA) juga merupakan salah satu bentuk dari rasio 

profitabilitas yang dimaksud untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Dendawijaya, 2001:201). ROA 

suatu bank harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

yaitu minimal 1,5%. 

2.6.2. Perhitungan Profitabilitas Bank 

Berdasarkan lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

13/30/DPNP mengenai Pedoman Penghitungan Rasio Keuangan, adapun rumus 

dari ROA yaitu: 

                
                  

                    
      

Besarnya nilai untuk laba sebelum pajak dapat dilihat dari perhitungan 

laba rugi yang disusun oleh bank yang bersangkutan, sedangkan rata-rata total 

aset dapat dilihat dari neraca. 
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2.7. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Suku Bunga Deposito 

terhadap Profitabilitas Bank 

2.7.1. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas Bank 

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peranan dalam menghimpun 

dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh 

mana perbankan telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi 

keuangan dapat menggunakan indikator keuangan Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang 

diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. 

Dalam hal penilaian kesehatan, bank yang sehat adalah bank yang memiliki 

tingkat LDR yang tinggi sesuai dengan batas yang telah ditetapkan Bank 

Indonesia. Ini artinya bahwa bank tersebut cukup aktif dalam menyalurkan kredit. 

Sedangkan profit atau laba merupakan indikasi kesuksesan suatu 

perusahaan. Perolehan laba (profitabilitas) merupakan tujuan yang ingin dicapai 

oleh setiap perusahaan tidak terkecuali bank. Rasio profitabilitas merupakan hasil 

dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan manajemen dalam menggunakan 

sumber-sumber dana bank. Melalui analisis profitabilitas dapat diketahui efisiensi 

dan efektivitas suatu bank pada periode tertentu.  

Faktor ekspansi kredit yang ditunjukkan oleh rasio LDR sangat penting 

dilakukan oleh bank guna memperoleh selisih atas penerimaan bunga kredit 

dengan beban bunga simpanan  (spread). Dengan peningkatan dan pengelolaan 

penyaluran kredit yang baik akan mendorong suatu bank untuk meningkatkan 
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kemampuannya dalam memperoleh laba (profitabilitas). Peningkatan laba akan 

berdampak pada peningkatan ROA. Namun ekspansi kredit yang berlebihan tanpa 

memperhatikan kualitas kredit akan membuat LDR terlalu tinggi sehingga 

berdampak buruk bagi likuiditas. Hal ini justru menyebabkan penurunan laba dan 

berdampak pada penurunan profitabilitas.  

2.7.2. Pengaruh Suku Bunga Deposito terhadap Profitabilitas Bank 

Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara 

lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kebijakan 

moneter melalui penerapan suku bunga yang ketat akan cenderung mematikan 

kegiatan ekonomi, begitu pula sebaliknya. Kenaikan BI rate mengakibatkan 

ketatnya likuiditas perbankan, sehingga pihak bank kesulitan mendapatkan dana 

yang murah dari pihak ketiga (tabungan, giro dan deposito). Ini menyebabkan 

meningkatnya biaya dana (cost of fund). Ketika terjadi peningkatan bunga 

simpanan, biaya dana akan ikut meningkat dan berakibat pada penurunan laba 

bank tersebut. Penurunan laba mengakibatkan ROA bank tersebut menurun. 

Sipahutar (2007:110) berpendapat bahwa : 

“Semakin tinggi bunga DPK maka semakin besar biaya yang dikeluarkan 

bank untuk membayar bunga kepada nasabahnya.  Selama operasionalisasi 

dana tersebut berada pada keadaan business as usual  maka hampir dapat 

dipastikan bahwa profitabilitas bank menjadi turun atau bahkan negatif.” 

2.8. Kerangka Pemikiran 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

mengenai Perbankan, Bank dapat didefinisikan sebagai berikut: 
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“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.” 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kelompok 

jasa bank yang perlu dikelola secara profesional, yaitu menghimpun dana 

(funding), menyalurkan dana (lending) dan jasa-jasa bank lainnya (service) 

(Kasmir, 2012 : 5). 

Pengelolaan yang utama yaitu pengelolaan kegiatan menghimpun dana. 

Melalui penghimpunan dana ini bank akan memperoleh uang yang siap dijual 

kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana (Kasmir, 2012 : 5). Menghimpun 

dana di sini maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat 

dengan berbagai upaya agar masyarakat tersebut mau menyimpan dananya di 

bank yang bersangkutan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menawarkan 

berbagai bentuk simpanan seperti simpanan tabungan, simpanan giro maupun 

simpanan deposito. 

Upaya-upaya tersebut tidak akan berhasil jikalau tidak adanya 

kepercayaan dari masyarakat terhadap bank. Penciptaan suatu kepercayaan dapat 

dilakukan dengan cara menjamin dana yang disimpan oleh masyarakat, kualitas 

pelayanan prima yang diberikan oleh bank dan adanya pengelolaan kredit yang 

berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, pihak manajemen bank 

sangat perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus meningkatkan 

kinerja yang ditunjukkan oleh tingkat likuiditas dan rentabilitas yang baik 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 
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Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum. Tingkat likuiditas yang baik 

mengindikasikan rendahnya risiko-risiko yang dihadapi bank, salah satunya risiko 

kredit. Seperti pernyataan Rayhan et al. (2011) bahwa banks can attain success if 

relevant risks are effectively controlled. Rasio likuiditas yang lazim digunakan 

adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara jumlah 

kredit yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari 

masyarakat. Dalam hal penilaian kesehatan, bank yang sehat adalah bank yang 

memiliki tingkat LDR yang tinggi. Ini artinya bahwa bank tersebut cukup aktif 

dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi tingkat LDR sesuai dengan batas yang 

telah ditentukan oleh Bank Indonesia, spread based juga akan meningkat 

sehingga meningkatkan laba dan ROA pun meningkat. Jika LDR berada dibawah 

batas bawah yang telah ditetapkan Bank Indonesia (< 78%), artinya bank kurang 

agresif dalam menyalurkan kredit, laba yang diperoleh tidak maksimal. Jika LDR 

berada di atas batas atas yang ditetapkan Bank Indonesia (> 92%), artinya bank 

terlalu mudah memberikan kredit tanpa memperhatikan kualitasnya, sehingga 

risiko kredit meningkat dan pada akhirnya perolehan laba menurun. 

Suku bunga deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank 

kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan 

dikembalikan bank dikemudian hari. Tingkat suku bunga deposito tergantung 

pada jangka waktu deposito itu sendiri. Faktor lain yang memengaruhinya adalah 

kebijakan dari masing-masing manajemen bank yang mengacu pada BI rate. 

Semakin tinggi tingkat suku bunga deposito semakin tinggi pula biaya dana yang 
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harus dikeluarkan oleh bank. Hal ini mengakibatkan penurunan laba dan akhirnya 

menurunkan tingkat ROA. 

Profitabilitas bank dalam penelitian ini diukur dengan Return on Assets. 

ROA memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh rentabilitasnya dan manajerial efisiensi secara menyeluruh. ROA 

juga digunakan oleh bank sentral sebagai alat ukur untuk menilai kesehatan suatu 

bank dilihat dari aspek kemampulabaannya (profitabilitas). 

Penelitian yang dilakukan oleh Prasnanugraha (2007) menyatakan bahwa 

LDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan menurut 

penelitian Nusantara (2009), secara parsial LDR berpengaruh signifikan positif 

terhadap ROA bank. Berbeda dengan penelitian Limpaphayom dan Polwitoon 

(2004) dan Werdaningtyas (2002) yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh 

negatif terhadap ROA. Penelitian Hutagalung dan kawan-kawan (2011) 

menyatakan bahwa LDR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.  

Penelitian yang dilakukan Wibowo dan Syaichu (2013) menyatakan bahwa 

suku bunga bank tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Penelitian Khan 

dan Abdul (2014) menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas bank. Sedangkan penelitian Ogunbiyi dan Peters (2014) 

menunjukkan bahwa suku bunga deposito berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). 
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Lingkup Penelitian 

Gambar 2.1 

Paradigma dan Kerangka Pemikiran 
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2.9. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan tujuan penelitian diuraikan, maka 

penulis menarik hipotesis yang akan diuji kebenarannya sebagai berikut : 

H1 :  Loan to Deposit Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas bank 

H2 : Suku bunga deposito berpengaruh terhadap profitabilitas bank 

H3 :  Loan to Deposit Ratio dan suku bunga deposito berpengaruh  

secara simultan terhadap profitabilitas bank 


