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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Pengaruh 

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuataan seseorang. 

 Dari pengertian di atas telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh 

adalah merupakan sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu 

yang lain. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengaruh 

merupakan hubungan sebab-akibat antar variabel. Dalam hal ini NPL,LDR,BOPO 

dan NIM akan memberikan pengaruh terhadap Profitabilitas Bank.  

2.2  Tinjauan Umum Mengenai Bank 

2.2.1  Pengertian  Bank 

Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi 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 tempatpenyimpanan 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 behawa bank merupakan 
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perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Berbagai definisi mengenai 

bank telah dikemukakan oleh berbagai kalangan dan ahli. Berikut akan 

dikemukaan beberapa pengertian bank: 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, 

yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, 

dijelaskan juga pengertian bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 

Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut: 

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, 

2. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu-

lintas pembayaran, 

3. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberian jasa dalam lalu–lintas 

pembayaran. 

Dalam PSAK No. 31 tahun 2009 Akuntansi Perbankan disebutkan 

sebagai berikut: 

“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 

unit) serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran” 
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 Menurut Kasmir (2015:3) dalam buku Dasar-Dasar Perbankan 

mendefinisikan bank sebagai: 

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga 

keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 

2.2.2  Fungsi Bank 

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau 

sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai 

agent of trust, agent of development, dan agen of services (Budisantoso dan 

Nuritomo, 2015:9)  

1. Agen 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, 

uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bankrut, dan pada 

saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari 

bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan 
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dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur 

kepercayaan, Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan 

meyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman 

dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada 

saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan 

pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. 

2. Agen of Development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill 

tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan 

saling mempengaruhi. Sektor rilll tidak akan dapat berkinerja dengan baik 

apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa 

penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan 

perekonomian di sektor rill. 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.  

3. Agen 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 
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jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan 

bank, dan penyelesaian tagihan. 

2.2.3  Jenis-jenis Bank 

Jenis-jenis perbankan di Indonesia dapat digolongkan menjadi 4 golongan 

dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2015:20-26) 

1. Dilihat dari segi fungsinya 

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

a. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa 

yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa 

perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat 

dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil 

(commercial bank). 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Artinya 

jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. 
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2. Dilihat dari segi kepemilikannya, di bagi menjadi: 

a. Bank Milik Pemerintah  

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh 

pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh 

pemerintah pula. 

b. Bank Milik Swasta Nasional  

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula 

pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. 

c. Bank Milik Koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 

d.  Bank Milik Asing  

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta 

asing atau pemerintah asing suatu negara. 

e. Bank Milik Campuran  

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing 

dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya 

secaramayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. 

3. Dilihat dari segi status 

 a. Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau          

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya 



17 
 

transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri traveller chequeI, pembukuan 

dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk 

menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia 

c. Bank Non Devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi senagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan 

kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih 

dalam batas-batas negara. 

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

 a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para 

nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 

dua metode, yaitu: 

- Menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti 

giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk 

pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga 

tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.. 

-Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau 

menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. 

Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. 
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b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut: 

1.Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

2.Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah). 

3.Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah). 

4.Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan(ijarah). 

5.Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).  

Gambar 2.1 

Struktur Perbankan Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Darmawi (2011: 21) “Manajemen Perbankan” 

2.2.4  Kegiatan Bank Umum 

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersial 

merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum memiliki 

kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh 

Bank Sentral Indonesia 

Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Umum Non Devisa Bank Umum Devisa 
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wilayah indonesia. Kegiatan bank umum secara lengkap menurut (Kasmir, 

2015:33-40) meliputi kegiatan sebagai berikut. 

1. Menghimpun dana (funding) 

Menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat atau 

funding .Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis 

simpanan dengan nama lain rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang 

ada saat ini adalah: 

a. Simpanan Giro (Demand Deposit) 

b.  Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

c. Simpanan Deposito (Time Deposit) 

2. Menyalurkan Dana (Lending) 

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil 

dihimpun dari masyarakat atau Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh 

bank dilakukan melalui pemberian pinjaman atau kredit. Secara umum jenis-

jenis kredit yang ditawarkan meliputi : 

a. Kredit Investasi 

b. Kredit Modal Kerja 

c. Kredit Perdagangan 

d. Kredit Produktifitas 

e. Kredit Konsumtif 

f. Kredit Profesi 
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3. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (Service) 

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung 

kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dan memberikan 

keuntungan bagi bank dan nasabah. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang 

dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Dalam praktiknya 

jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi: 

a. Kiriman Uang (Transfer) 

b. Kliring (Clearing) 

c. Inkaso (Collection) 

d. Safe Deposit Box 

e. Bank Card (Kartu Kredit)  

f. Bank Notes 

g. Bank Garansi 

h. Bank Draft 

i. Latter of Credit (L/C) 

j. Cek Wisata (Traveller Cheque) 

k. Menerima Setoran-setoran 

l. Melayani Pembayaran-pembayaran 

m. Bermain di dalam pasar modal 
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2.2.5  Bank Umum Swasta Nasional  

Menurut Kasmir (2015:21) pengertian bank umum swasta nasional adalah: 

“Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian 

besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun 

didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh 

swasta pula.” 

Bank swasta nasional di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa dan Bank Swasta Nasional Non Devisa. 

1. Bank Umum Swasta Nasional  Devisa  

Bank Umum Swasta Nasional Devisa adalah Bank yang sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh pihak swasta non asing dan dapat melakukan 

transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas.  

2. Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa  

Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa adalah Bank yang sebagian 

besar modalnya dimilikipihak swasta non asing dantidak melakukan 

transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 menyatakan  definisi 

tentang bank devisa,yakni: 

“Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank 

Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta 

asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak 

termasuk kantor cabang luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di 

Indonesia.” 

.  
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2.3  Manajemen Risiko pada Bank 

 Keberadaan manajemen risiko sangatlah penting dalam dunia perbankan 

karena semakin kompleksnya produk dan aktivitas Bank maka risiko yang 

dihadapi Bank akan semakin meningkat, peningkatan risiko yang dihadapi Bank 

perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai. 

Terdapat kegagalan-kegagalan yang terjadi pada dunia perbankan di Indonesia 

akibat kegagalan dalam melakukan manajemen risiko. Oleh karena itu diperlukan 

keseriusan dan kekonsistenan dalam melakukan manajemen risiko bagi perbankan 

di Indonesia.  

2.3.1  Pengertian Manajemen Risiko 

Menurut Pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, menyatakan bahwa Manajemen 

Risiko adalah  

“Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang 

timbul dari seluruh usaha Bank”. 
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Menurut Frianto (2012: 199) dalam buku ”Manajemen Dana dan 

Kesehatan Bank” menjelaskan bahwa Manajemen Risiko adalah  

“Suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, 

menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan 

pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses” 

2.3.2  Jenis-jenis Risiko yang Dihadapi Bank 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009. Jenis-jenis risiko 

yang dihadapi bank mencakup:  

a. Risiko Kredit  

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain 

dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.  

b. Risiko Pasar 

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif 

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi 

pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. 

c. Risiko Likuiditas 

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas 

dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan,tanpa 

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. 
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d. Risiko Operasional 

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 

adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.  

e. Risiko Hukum  

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan 

aspek yuridis.  

f. Risiko Reputasi 

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. 

g. Risiko Stratejik 

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan 

dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

h. Risiko Kepatuhan 

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 
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2.4  Profitabilitas Bank 

Laporan keuangan memperlihatkan kinerja suatu perusahaan selama 

periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Melalui analisis 

laporan keuangan tingkat profitabilitas dapat diukur selama periode tertentu. 

Menurut Hasibuan (2009:100) pengertian profitabilitas adalah:  

“Profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba 

yang dinyatakan dalam pesentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba 

(Rupiah) yang dinyatakan dalam persentase profit”. 

Menurut Mahmoeddin (2004:112)  profitabilitas bank adalah  

“Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuangtungan. 

Hal ini terlihat pada perhitungan produktivitas yang dituangkan dalam 

rumus ROE (Return On Equity) dan ROA (Return On Asset)”. 

2.4.1  Perhitungan Profitabilitas Bank  

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan suatu 

perusahaan termasuk bank. Dalam pengukuran profitabilitas ini, penulis 

memilih menggunakan pendekatan Return On Assets (ROA), karena dengan 

ROA dapat dihitung bagaimana kemampuan menajemen bank dalam 

memperoleh laba secara keseluruhan.  

Tingkat profitabilitas dengan pendekatan ROA bertujuan untuk 

menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank 

yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk 

memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. 

(Frianto,2012:71).  
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Semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank tersebut dan semakin efisien bank tersebut dari segi 

penggunaan aktiva di dalam menghasilkan profit. 

Menurut Hasibuan (2009 :100) menjelaskan bahwa: 

“ROA adalah perbandingan (rasio) laba sebelum pajak (earning before 

tax/ EBT) selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam 

periode yang sama”  

Sesuai Peraturan Bank Indonesia rasio ROA dapat dihitung dengan rumus: 

ROA=  
Laba sebelum pajak

Rata−rata Total 𝑎𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

2.5  Rasio yang Diteliti 

2.5.1  Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan atau yang disingkat NPL adalah rasio antara jumlah 

Total Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap 

Total Kredit. (Peraturan  Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015). 

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan 

ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit kedalam 

lima golongan, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP 

tahun 2005,yakni: 

a) Kredit digolongkan lancar jika pembayarannya tepat waktu, 

perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan sesuai perjanjian. 
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b) Kredit digolongkan dalam perhatian khusus jika terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari. 

c) Kredit digolongkan kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran 

pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari. 

d) Kredit digolongkan diragukan jika terdapat tunggakan pembayaran pokok 

dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari. 

e) Kredit digolongkan macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan 

atau bunga yang telah melampaui 180 hari. 

Tingkat risiko kredit diproksikan dengan NPL, semakin kecil NPL 

semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Agar nilai bank 

terhadap rasio ini baik Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio NPL di 

bawah 5%. Kriteria penilaian 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 

Sumber : SEBI No.6/23/DPNP tanggal 13 Mei 2004 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia besaran rasio NPL dapat dihitung 

dengan rumus : 

NPL = 
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 𝑥 100% 
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2.5.2  Loan to Deposit Ratio / Loan to Funding Ratio (LDR/LFR) 

Menurut Frianto (2012:128) Loan to Deposit Ratio adalah rasio yang 

menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan 

(depositor) untuk memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Dengan kata 

lain jumlah uang yang dipergunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang 

berasal dari titipan para penyimpan. 

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. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013). 

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin likuid suatu bank 

dengan ketentuan kredit tersebut tidak mengalami masalah, karena seluruh dana 

yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga tidak 

terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau 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 rasio yang harus ditanggung oleh bank, 

berupa meningkatnya jumlah Non Performing Loan yang mengakibatkan bank 

mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah dititipkan oleh 

nasabah, karena kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah. 
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Disisi lain, rendahnya rasio LDR, walaupun menunjukkan tingkat risiko 

yang rendah, tetapi menyebabkan bank memiliki banyak dana menganggur yang 

apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan kesempatan bank untuk 

memperoleh pendapatan sebesar-besarnya, dan menunjukkan bahwa fungsi 

bank sebagai financial intermediary tidak berjalan dengan baik. 

Dengan diterbitkannya Peraturan  Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 

semua penyebutan Loan to Deposit Ratio atau LDR dalam Peraturan Bank  

dibaca sebagai Loan to Funding Ratio atau LFR sejak tanggal 3 Agustus2015. 

Penyesuaian dilakukan dengan memasukkan surat-surat berharga (SSB) yang 

diterbitkan bank dalam perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) dalam 

kebijakan GWM-LDR. Sejalan dengan masuknya SSB yang diterbitkan bank 

dalam perhitungan LDR maka istilah LDR diganti menjadi Loan to Funding 

Ratio (LFR). Dalam upaya untuk mendorong Kredit UMKM, Bank Indonesia 

juga akan memperlonggar batas atas LFR bagi bank yang sudah memenuhi 

pencapaian tertentu Kredit UMKM dengan kualitas kredit yang baik 

Didalam Peraturan  Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 Loan to 

Funding Ratio yang selanjutnya disingkat LFR adalah rasio kredit yang diberikan 

kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada 

bank lain,terhadap: 

a. dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam 

Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank; dan 
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b. surat-surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi 

persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber 

pendanaan. 

Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan LDR/LFR 

ditetapkan dalam Peraturan  Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015, Batas bawah 

LFR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan Batas atas LFR Target 

sebesar 92% (sembilan puluh dua persen). 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia besaran rasio LDR/LFR dapat 

dihitung dengan rumus: 

LDR/LFR =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 𝑥100% 

2.5.3  Net Interest Margin (NIM) 

Menurut Fianto (2012:83) Net Interest Margin adalah rasio rentabilitas 

yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-

rata aktiva produktif yang dimiliki oleh bank, rasio ini menunjukkan 

kemampuan menajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk 

menghasilkan pendapatan bunga bersih. 

Pendapatan bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban 

bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atas 

aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam 
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kondisi bermasalah semakin kecil.Standar yang ditetapkan Bank Indonesia 

untuk rasio NIM adalah 6% keatas. 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia besaran rasio NIM dapat dihitung 

dengan rumus : 

NIM = 
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
 𝑥 100% 

2.5.4 Biaya Operasional Dibandingkan dengan Pendapatan Operasional 

(BOPO) 

Menurut Frianto (2012:72) BOPO adalah rasio yang sering disebut rasio 

efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil 

rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang 

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan total beban 

bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah 

penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional 

lainnya. 

Bank yang memiliki nilai rasio BOPO tinggi menunjukkan bahwa bank 

tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini 

memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh 

bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Jumlah biaya operasional yang 
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tinggi akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau 

beban operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi. 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 13 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 : SEBI No.6/23/DPNP tanggal 13 Mei 2004 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia besaran rasio BOPO dapat dihitung 

dengan rumus : 

BOPO = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑃𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 
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2.6  Laporan Keuangan 

2.6.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2010:31), definisi laporan keuangan adalah: 

“Alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan 

dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan.” 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2015:5) mengemukakan pengertian 

laporan keuangan yaitu: 

“Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi 

keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Laporan 

keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang 

terdiri dari aset, kewajiban, networth, beban, dan pendapatan 

(termasuk gain dan loss), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi 

tersebut diikuti dengan catatan yang akan membantu pengguna 

memprediksi arus kas masa depan.” 

 

Menurut Kasmir (2012:280), Laporan keuangan bank adalah:  

“Laporan bank menunjukkan 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” 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

berisi informasi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah 

entitas atau sebuah perusahaan dalam satu periode. Informasi didalamnya dapat 

digunakan untuk melihat keadaan perusahaan dan membantu memprediksi arus 

kas masa depan, serta berguna dalam membuat keputusan ekonomis bagi para 

penggunanya. 
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2.6.2  Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5), tujuan laporan 

keuangan adalah: 

”Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum 

adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial 

position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus  kas 

(cash flow) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan 

ekinomis bagi para penggunanya.” 

 

Menurut Kasmir (2012:10) tujuan pembuatan dan penyusunan laporan 

keuangan bank sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan 

jenis-jenis aktiva yang dimiliki 

2. Untuk memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban 

dan jenis-jenis kewajiban jangka pendek (lancar) maupun jangka 

panjang. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan 

jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu. 

4. Untuk memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin 

dari jumlah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber 

pendapatan bank tersebut. 

5. Untuk memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya 

yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam 

periode tertentu. 
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6. Untuk memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 

7. Untuk memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam 

suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan. 

2.6.3  Pihak-pihak yag Berkepentingan dalam Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

atau menilai posisi keuangan perusahaan, dimana dengan hasil analisis 

terhadap laporan keuangan pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

mengambil suatu kepeutusan sama halnya dengan bank. 

Secara umum, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan  menurut Munawir (2010:2) sebagai berikut: 

a. Pemilik perusahaan 

Pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaannya terutama untuk peusahaan-perusahaan 

yang pimpinannya diserahkan kepada orang lain seperti perseroan. 

b. Manajer atau pimponan perusahaan 

Dengan mengetahui posisi keuangan perusahannya, manajer atau 

pimpinan perusahaan akan dapat menyusun rencana yang lebih 

baik, memperbaiki sistem pengawasannya dan menentukan 

kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang lebih tepat. 

c. Investor 

Investor memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk melihat 

prospek keuntungan di masa yang akan datang dan perkembangan 
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perusahaan serta mengetahui jaminan investasinya. Selain itu, 

untuk mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka 

pendek perusahaan tersebut. 

d. Krediturs dan bankers 

Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak 

permintaan kredit dari suatu perusahaan, kreditur dan banker perlu 

mengetahui terlebih dahulu  posisi keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. 

e. Buruh  

Buruh perlu mengetahui laporan keuangan perusahaan tempatnya 

bekerja agar mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

memberikan upah dan jaminan sosial bagi mereka serta bonus-

bonus lain. 

f. Pemerintah 

Pemerintah membutuhkan laporan keuangan sebuah perusahaan 

untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung 

perusahaan. 

Karena bank berbentuk lembaga keuangan, maka ada sedikit 

perbedaan danara pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan 

keuangannya. Menurut Kasmir (2012:282), pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam laporan keuangan bank sebagai berikut: 
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a. 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 diberikan. 

b. 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 diterpkan. 

c. Manajemen 

Pihak manajemen menggunakan laporan keuangan untuk menilai 

kinerja manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah 

ditetapkan dan juga menilai kinerja manajemen dalam mengelola 

sumber daya yang dimilikinya. 

d. Karyawan 

Bagi 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. 
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e. Masyarakat luas 

Laporan keuangan bank merupakan 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. 

2.6.4  Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank 

Menurut Kasmir (2012: 284) jenis-jenis laporan keuangan bank 

sebagai berikut: 

1. Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan 

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

Penyusunan komponen didalam neraca didasarkan pada tingkat 

likuiditas dan jatuh temponya. 

2. Laporan komitmen dan kontijensi 

Laporan komitmen dan kontijensi merupakan suatu ikatan atau 

kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara 

sepihak (irrevocable) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan 

yang disepakati bersama dipenuhi. Contoh laporan komitmen 

adalah komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian 

aktiva bank dengan syarat Repurchase Agrement (Repo). 

Sedangkan laporan kontijensi adalah tagihan atau kewajiban bank 

yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak 

terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang. 
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Penyajian laporan komitmen dan kontijensi disajikan tersendiri 

tanpa pos lama. 

3. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang 

menggambarkan hasil usahan bank dalam sutu periode tertentu. 

Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-

sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang 

dikeluarkan. 

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 aktifitas lainnya. 

6. Laporan keuangan gabungan dan konsolidasi 

Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang 

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

luar negeri, sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan 

bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya. 
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2.7  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 

Peneliti Terdahulu 

No Nama Peneliti  Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 
Tan Sau Eng 

(2013)  

ISSN: 2338 – 123X 

 

 Pengaruh NIM, 

BOPO, LDR, NPL 

& CAR Terhadap 

ROA Bank 

Internasional dan 

Bank Nasional Go 

Public Periode 

2007 – 2011 

Hasil menunjukkan bahwa 

semua variabel independen 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA , sedangkan secara parsial 

hanya NIM,LDR, dan NPL yang 

berpengaruh signifikan.Variabel 

yang berpengaruh paling 

dominan adalah NIM 

 

2 A.A. Yogi 

Prasanjaya, 

I Wayan Ramantha 

(2013) 

ISSN: 2302-8556 

Analisis Pengaruh 

Rasio CAR, 

BOPO, LDR dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Yang 

Terdaftar di BEI 

Hasil uji F memperlihatkan hasil 

rasio 

CAR, BOPO, LDR dan Ukuran 

Perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profitabilitas. Hasil 

uji t, menunjukkan LDR dan 

BOPO berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas, akan 

tetapi 

CAR dan Ukuran Perusahaan 

menunjukkan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profitabilitas. 

3 M. Christiano., 

P.Tommy., 

I. Saerang (2014) 

ISSN 2303-1174 

Analisis Terhadap 

Rasio-Rasio 

Keuangan Untuk 

Mengukur 

Profitabilitas Pada 

Bank-Bank Swasta 

yang Go Public di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa secara simultan CAR, 

BOPO, NPL, NIM, dan LDR 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadapROA. Secara parsial 

CAR, NIM, dan LDR 

mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap ROA, 

sedangkan BOPO dan NPL 

berpengaruh negatif terhadap 

ROA. 

4 Victor Curtis 

Lartey， 

The Relationship 

between Net 

Penelitian mengungkapkan 

bahwa ada korelasi positif yang 
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Samuel Antwi，
Eric Kofi Boadi 

(2013) 

ISSN 2222-1697 

Interest Margin and 

Return on 

Assets of Listed 

Banks in Ghana 

kuat antara NIM dan ROA 

(Profitabilitas) dari 

bank yang terdaftar. Ketika NIM 

menurun, Return on Assets 

(Profitabilitas) menurun; dan 

sebaliknya. 

 

2.8  Kerangka Pemikiran 

Peran perbankan dalam memajukan perekonomian sangatlah besar.Hampir 

semua sektor berhubungan dengan berbagai kegiatan perekonomian yang 

membutuhkan jasa bank. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 

1992 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 

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

yaitu 

“Bank adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam ragka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak” 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan 

usaha dibidang 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 menyalurkan kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman ataupun kredit. Hal 

tersebut  dapat berjalan dengan baik dengan adanya kepercayaan dari masyarakat 

terhadap bank, oleh karena itu bank  harus dapat memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat dengan memperlihatkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba 

dengan mengelola dana yang disimpan oleh masyarakat. 
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  Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan suatu 

perusahaan termasuk bank. Indikator yang digunakan dalam mengukur 

profitabilitas salah satunya Return On Assets (ROA), karena dengan ROA dapat 

dihitung bagaimana kemampuan menajemen bank dalam memperoleh laba secara 

keseluruhan dan menunjukan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan 

oleh bank. 

Pengalokasian dana terbesar bank ialah dalam bentuk pemberian kredit, 

dimana kredit memberikan peluang keuntungan terbesar bagi bank namun 

memiliki resiko yang besar pula. Terkait risiko ini, dalam dunia perbankan 

terdapat istilah NonPerforming Loan (NPL). NPL merupakan persentase jumlah 

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

total kredit yang dikeluarkan bank, semakin tinggi NPL maka semakin besar biaya 

operasi baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya yang 

dapat mengurangi laba yang akan didapat. 

Peningkatan NPL yang  dialami perbankan juga akan mengakibatkan 

tersendatnya penyaluran kredit yang dapat dilihat dari tingkat LDR atau yang 

sekarang disebut dengan LFR. Tinggi rendahnya rasio LDR/LFR akan 

mempengaruhi profitabilitas karena rasio ini menyatakan seberapa jauh bank telah 

menggunakan uang para penyimpan (depositor) untuk memberikan kredit kepada 

para nasabahnya, dimana kredit memberikan peluang keuntungan terbesar bagi 

bank.. 



43 
 

NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

menghasilkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank . 

Semakin besar NIM yang dicapai oleh suatu bank maka semakin tinggi pula 

kemampuan bank tersebut memperoleh pendapatan bunga bersihnya sehingga 

laba bank akan meningkat. 

BOPO merupakan  rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Semakin kecil angka rasio BOPO, maka kondisi bermasalah di bank 

semakin kecil. Semakin kecil kondisi bermasalah di bank maka kemungkinan 

kondisi bank semakin baik dan memiliki tingkat profitabilitas yang baik. 

Gambar 2.2 
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa NPL, 

LDR/LFR, NIM, dan BOPO  merupakan variabel independen yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas bank yang diukur dengan Return on Asset (ROA) 

sebagai variabel dependen.  

2.9  Rancangan Hipotesis 

Berdasarkan telaah pustaka dan tujuan penelitian maka hipotesis yang dapat 

dibuat dalam penelitian ini adalah: 

H1= NPL secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Profitabilitas Bank (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional yang 

Terdaftar di BEI Periode 2010-2014. 

H2= LDR/LFR secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Profitabilitas Bank (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional yang 

Terdaftar di BEI Periode 2010-2014. 

H3= NIM secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Profitabilitas Bank (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional yang 

Terdaftar di BEI Periode 2010-2014. 

H4= BOPO secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Profitabilitas Bank (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional yang 

Terdaftar di BEI Periode 2010-2014. 
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H5= NPL, LDR, NIM, dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional yang 

Terdaftar di BEI Periode 2010-2014. 


