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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bank 

Salah satu landasan hukum system perbankan di Indonesia adalah Undang-

Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (1998:9) 

yang memberikan definisi sebagai berikut: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana daari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

 

2.1.1 Pengertian Bank 

Menurut siamat (2004) bank merupakan suatu organisasi yang 

menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk 

melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan 

untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. 

Menurut Kasmir (2014) adalah: 

“Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. 

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun 
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dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke 

masyarakat dengan memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang 

mengajukan permohonan, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti 

transfer, inkaso, Letter of Credit (L/C) dan lain-lain. 

 

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank 

Fungsi utama bank terdapat dalam yaitu, sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat. Dalam menghimpun dana, bank menyediakan 

beberapa layanan jasa diantaranya: penerimaan tabungan, giro dan deposito. 

Sedangkan tujuan bank yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Republik Indonesia, 

1998). 

 

2.1.3 Peranan Bank 

Bank memiliki peranan sebagai berikut: 

1. Sebagai badan usaha/ perusahaan 

Artinya dalam menjalankan operasinya bank harus memberikan keuntungan 

jangka panjang. Sehingga disamping mempunyai kegiatan operasionalnya juga 

sanggup memberikan dividen bagi para pemegang saham. 
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2. Sebagai sumber dana dan pembiayaan 

Salah satu usaha bank adalah menghimpun dana masyarakat berupa 

tabungan, giro, dan deposito dalam negeri. Dari dana yang terkumpul, perbankan 

dapat membiayai proyek-proyek yang menguntungkan. 

3. Sebagai penilaian kebijakan moneter 

Bank dapat menyebabkan jumlah uang yang beredar bertambah atau 

berkurang. 

 

2.1.4 Jenis-Jenis Bank 

Di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan yang ditinjau dari berbagai 

segi antara lain: 

1. Ditinjau dari Segi fungsinya 

a. Bank Sentral 

Jenis bank ini tidak bersifat komersial seperti halnya bank umum 

dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) bahkan disetiap negara bank 

sentral selalu ada. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank 

Indonesia. Tujuan bank sentral diatur oleh Undang-Undang Republik 

Indonesia No.23 Tahun 1999 Tantang Bank Indonesia Bab III Pasal 7 

adalah: 

“Untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang 

rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang 

ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas 
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seperti salah satunya adalah terjadinya inflasi yang sangat 

memberatkan masyarakat luas.” 

Tugas Bank Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 

23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah: 

1.) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

2.) Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran  

3.) Mengatur dan mengawasi bank 

b. 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 oprasinya dapat 

dlakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut juga dengan 

bank Komersil (Commercial Bank). 

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR 

hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, dan 

tidak menerima simpanan giro. BPR hanya dibatasi dalam wilayah-

wilayah tertentu saja. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak 

diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing. 
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2. Ditinjau dari Segi Kepemilikannya 

Jenis bank ditinjau dari segi kepemilikannya, maksudnya adalah siapa 

saja yang memiliki bank tersebut. Dalam hal ini maka jenis bank jika dilihat 

dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut: 

a. Bank milik pemerintah 

Yaitu akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh oleh bank ini adalah milik 

pemerintah pula. 

b. Bank milik swasta nasiona 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh 

swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu 

pula dengan pembagian keuntungannya. 

c. Bank milik asing 

Merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta 

asing maupun pemerintah asing suatu negara tertentu. 

d. Bank milik campuran 

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing 

dan pihak swasta nasional, di mana kepemilikan sahamnya mayoritas 

dipegang oleh warga negara Indonesia. 

3. Ditinjau dari Segi Status 

a. Bank Devisa 

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat 

melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan 
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mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, 

inkaso ke luar negeri, travellers cheque, pembukuan dan pembayaran 

Letter of Credit (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya. 

b. Bank Non Devisa 

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai 

ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa dimana 

persyaratan untuk itu ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi bank non 

devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang 

dilakukan masih dalam batas suatu negara. 

4. Ditinjau dari Segi Cara Menentukan Harga 

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para 

nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 

dua metode yaitu: 

1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baikuntuk produk simpanan 

seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli 

untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan 

tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga seperti ini dikenal 

dengan istilah spread base. 

2) Untuk jasa-jasa bank lainnya dengan menggunakan atau menerapkan 

berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti 

biaya administrasi, biaya provisi, iuran dan biaya-biaya lainnya. 

Sistem pengenaan biaya seperti ini dikenal dengan istilah fee based. 
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b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah 

Bank berdasarkan Prinsip Syariah menerapkan aturan perjanjian 

berdasarkan hokum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal 

untuk menyimpan dana atau pembiyaan usaha atau kegiatan perbankan 

lainnya. Penentuan harga atau pencairan keuntungan bagi bank yang 

berdasarkan Prinsip Syariah adalah dengan cara: 

1) Pembiyaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah). 

3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah). 

4) Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 

pihak bank atau dari pihak lain (ijarah waiqtina). 

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya juga sesuai 

dengan syariah islam. 

 

2.2 Likuiditas 

2.2.1 Pengertian Likuiditas 

Menurut Riyanto (2002:25), pengertian likuiditas adalah : 

“likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi suatu kewajiban finansialnya yang harus 

dipenuhi.” 
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Menurut Syamsuddin (2007:41) likuiditas adalah: 

“Suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo 

dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia” 

Menururt Sartono (2001:116) 

“Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar 

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya.” 

Dari beberapa definisi tentang likuiditas diatas, dapat disimpulkan bahwa 

likuiditas adalah indikator kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansial. 

 

2.2.2 Pengertian Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas menunjukan kemampuan untuk membayar kewajiban 

finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Semakin tinggi likuiditas 

perusahaan di dalam membayar kewajiban- kewajibannya akan semakin baik. 

Martono dan Harjito (2002:5) menerangkan bahwa : 

 “Rasio likuiditas merupakan rasio merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang 

jangka pendeknya (termasuk bagian dari hutang jangka panjang 

yang jatuh temponya dalam waktu satu tahun lagi) dari aktiva 

lancarnya.” 

 Sedangkan menurut Harahab (2004:301) :  
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“Rasio likuiditas adalah suatu teknik analisis rasio keuangan yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya.” 

 Menurut Brigham (2007:103) Rasio likuiditas adalah :  

 “Rations that show the realitionship of a firm cash and other current 

assets to its current liabilities.” 

 Artinya, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukan tentang 

hubunganantara kas perusahaan dan harta lancar lainnya dengan hutang lancar.  

 Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas 

adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menyelesaikan jangka pendek termasuk jangka panjang yang telah jatuh tempo.  

 

2.2.3 Ukuran Rasio likuiditas 

Untuk melakukan pengukuran rasio ini memiliki beberapa jenis rasio yang 

maing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio 

likuiditas menurut Kasmir (2010:286) adalah sebagai berikut :  

1. Quick Ratio 

Quick Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban nya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, 

tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh 

suatu bank. Standar Bank Indonesia untuk quick ratio berdasarkan Peraturan BI 

No:6/10/PBI/2004 adalah minimal diatas 7%. Rumus untuk mencari quick ratio 

adalah sebagai berikut: 
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2. Banking Ratio 

Banking ratio bertujuan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan 

membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang 

dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin 

rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin 

kecil, demikian pula sebaliknya. Standar Bank Indonesia untuk banking ratio 

berdasarkan Peraturan BI No:6/10/PBI/2004 adalah minimal diatas 7%.  

Rumus untuk mencari banking ratio adalah sebagai berikut: 

                
           

             
      

3. Loan to Assets Ratio 

Loan to Assets Ratio merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang 

disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat 

rasio, menunjukan semakin rendahnya tingkat likuiditas. Rumus untuk mencari 

Loan to Assets Ratio adalah: 

                       
           

            
      

4. Cash Ratio 

Cash ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi 

kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank 

tersebut. Standar Bank Indonesia untuk cash ratio berdasarkan peraturan BI 

No:6/10/PBI/2004 adalah 3%. Rumus untuk mencari cash ratio adalah sebagai 

berikut: 
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5. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi 

jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat 

dan modal sendiri yang digunakan. . Batas maksimum untuk loan to deposit 

ratio menurut peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Sebagian 

praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari loan to deposit ratio 

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

100%. Rumus untuk mencari Loan to Deposit Ration adalah sebagai berikut: 

                        
           

                    
      

 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan penulis untuk mengukur tingkat 

likuiditas bank adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). Hal ini dikarenakan 

berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP pada tanggal 29 Mei 

1993, dijelaskan bahwa loan to deposit ratio (LDR) sebagai pedoman analisa 

untuk mengukur tingkat keseimbangan penjelasan pinjaman yang diberikan 

terhadap dana yang dihimpun, dan memegang peran penting yang tidak 

dapatgterabaikan karena pada posisi pencapaian nilai hasil atau analisa itu akan 

dapat menggambarkan keadaan suatu bank dalam memperoleh keuntungan atau 

kerugian dari peranan bank dalam masyarakat (http://www.2lisan.com/rss/surat-

edaran-bank-indonesia). 

 

http://www.2lisan.com/rss/surat-edaran-bank-indonesia
http://www.2lisan.com/rss/surat-edaran-bank-indonesia
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2.2.4 Fungsi Likuiditas Bank 

Fungsi likuiditas bagi bank menurut Hasibuan (2001:95) antara lain: 

1. Untuk memenuhi ketetapan Bank Indonesia. 

2. Untuk jaminan bayaran pencairan tabungan masyarakat. 

3. Untuk mempertahankan agar bank tetap dapat mengikuti kliring 

4. Untuk memperkuat dayatahan dalam menghadapi persaingan antar 

bank. 

5. Untuk menentukan tingkat kesehatan bank. 

6. Merupakan salah satu alat kebijaksanaan moneter pemerintah untuk 

mengatur jumlah uang beredar. 

7. Sebagai salah satu alat otoritas moneter dalam menstabilkan nilai tukar 

uang 

8. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank 

 

2.3 Profitabilitas 

2.3.1 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Berikut ini adalah pengertian profitabilitas menurut beberapa 

pakar keuangan. 

Sartono (2001:122) menjelaskan: 

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri.” 
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Menurut Harahap (2006:304): 

“Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah 

cabang dan sebagainya.” 

Riyanto (2001:35) juga menjelaskan bahwa: 

“Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara 

laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.” 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh 

perusahaan baik yang berhubungan dengan penjualan, jumlah aktiva mauun 

modal sendiri. 

 

2.3.2 Pengertian Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan untuk mengukur seberapa tingkat keuntungan 

yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan 

semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan (Sutrisno, 2012:222). 

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba atau profit yang optimal melalui semua kemampuan dari semua sumber yang 

ada seperti kegiatan penjualan. 

Menurut Sugiono & Untung (2008:70): 
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“Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur efektivitas 

manajemen yang mencerminkan pada imbalan atas hasil investasi 

melalui kegiatan perusahaan atau dengan kata lain mengukur kinerja 

perusahaan secara keseluruhan dan efisien dalam mengelila 

kewajiban dan modal.” 

Menurut Harahap (2004:304): 

“Rasio profitabilitas adalah salahsatu teknik analisis rasio keuangan 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan 

sebagainya. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba disebut juga operating ratio.” 

Menurut Martono dan Sarjito (2007:59): 

“Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukan 

laba dalam hubungnnya dengan penjualan dan rasio yang 

menunjukan laba dalam hubungannya dengan investasi.” 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas 

adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau keuntungan. 

 

2.3.3 Ukuran Rasio Profitabilitas 

Menurut Sutrisno (2012:222) rasio profitabilitas dapat diukur dengan 

beberapa indikator yaitu: 
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1. Profit Margin 

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Standar Bank 

Indonesia untuk profit margin berdasarkan Peraturan BI No:6/10/PBI/2004 

adalah 8%. Rumus yang bisa digunakan adalah sebagai berikut: 

                    
    

         
      

2. Return on Asset 

Return on Assets juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba 

yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Standar 

Bank Indonesia untuk return on assets berdasarkan Peraturan BI 

No:6/10/PBI/2004 adalah 0,5%-1,25%. Rumus yang bisa digunakan adalah 

sebagai berikut: 

                   
    

            
      

3. Return on Equity 

Return on Equity ini sering disebut dengan rate of return on Net Worth yaitu 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal 

sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai 

rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih 

setelah dipotong pajak atau EAT. Standar Bank Indonesia untuk return on 
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equity berdasarkan Peraturan BI No:6/10/PBI/2004 adalah 5%-12,5%. 

Dengan demikian rumus yang digunakan adalah: 

                   
   

             
      

4. Return on Investment 

Return on investment merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi 

yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah 

laba bersih setelah pajak atau EAT. Standar Bank Indonesia untuk return on 

investmen berdasarkan Peraturan BI No:6/10/PBI/2004 adalah 8%. Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                       
   

         
      

5. Earnig Per Share 

Kadang-kadang pemilik juga menginginkan data mengenai keuntungan 

yang diperoleh untuk setiap lembar sahamnya. Earning Per Share atau laba 

per lembar saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan perlembar saham pemilik. Laba yang digunakan 

sebagai ukuran adalah laba bagi pemilik atau EAT. Standar Bank Indonesia 

untuk earning per share berdasarkan Peraturan BI No:6/10/PBI/2004 adalah 

8%. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

      
   

                   
 

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan penulis untuk mengukur 

tingkat profitabilitas bank adalah Return on Assets (ROA). Hal ini dikarenakan 
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ROA dapat mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan secara keseluruhan. Selain itu, Lukman Dendawijaya (2009:119) 

mengungkapkan bahwa: 

“Dalam menentukan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih 

mementingkan penilaian besarnya Return On Assets (ROA) dan tidak 

memasukan Return on Equity (ROE). Hal ini dikarenakan Bank 

Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih 

mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang fiukur denga asset 

yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat.” 

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:118): 

“Return on Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA untuk suatu 

bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai suatu 

bank.” 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Indikator Hasil 

1 Gina 

Destriana 

(Universita

s 

Widyatama

, 2014) 

Pengaruh 

Dana Pihak 

Ketiga (DPK) 

dan 

Likuiditas 

Terhadap 

Profitabilitas 

pada Sektor 

X1: DPK 

Dana yang dihimpun dari 

masyarakat dalam bentuk 

simpanan giro, simpanan 

tabungan, dan simpanan 

deposito  

 

 

1. Perkembangan dana pihak 

ketiga (DPK), likuiditas 

dan profitabilitas pada 

sektor bank umum 

konvensional yang 

terdapat di bursa efek 

indonesia periode 2009-

2013. 
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Bank Umum 

Konvensional 

yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2009-

2013 

 

X1: DPK 

 

X2: LDR 

 

Y1: ROA 

(Statistik Perbankan 

Indonesia Volume 10 

No.2 Januari 2012) 

 

X2: LDR 

 

   

 
      

                 
 

 

(Peraturan Bank 

Indonesia 

No.15/7/PBI/2013) 

 

Y1: ROA 

 

   

 
    

            
      

 

(Sutrisno,2012:222) 

 

a. Perkembangan dana 

pihak ketiga (DPK) 

pada sektor bank 

umum konvensional 

yang terdapat dibursa 

efek indonesia periode 

2009-2013 selalu 

mengalami 

peningkatan setiap 

tahunnya. Meskipun 

bank sentral asia selalu 

mengalami 

peningkatan DPK 

setiap tahunnya dengan 

posisi tertinggi ke-3, 

namun ternyata 

kinerjanya menurun 

setiap tahun 

dibangdingkan dengan 

bank internasional 

indonesia yang  

kineerjanya meningkat 

setiap tahunnya. Selain 

itu dapat diketahui 

bahwa bank CIMB 

niaga kinerjanya 

memburuk dengan 

bukti nilai DPK 

dibawah rata_rata dari 

tahun 2010-2013. Nilai 

rata-rata DPK tertinggi 

diperoleh bank 

mandiri, sedangkan 

nilai rata-rata DPK 

terrendah diperoleh 

bank tabungan negara. 

Dengan demikian 

artinya bankmandiri 

merupakan bank yang 

paling dipercaya oleh 

nasabah untuk 

menyimpan dana. 

b. Perkembangan 

likuiditas pada sektor 

bank umum 

konvensional yang 
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terdaftar dibursa efek 

indonesia periode 

2009-2013 ditunjukan 

oleh nilai rasio loan to 

deposit ratio (LDR) 

yang mengalami 

peningkatan setiap 

tahunnya. Niai rata-rata 

LDR tertinggi 

diperoleh bank 

tabungan negara, 

sedangkan nilai rata-

rata terendah diperoleh 

bank sentral asia. Batas 

aman dari nilai LDR 

suatu bank adalah 85% 

namun bank indonesia 

memberikan toleransi 

sampai 110%. Nilai 

LDR bank tabungan 

negara cenderung 

sangat tinggi meskipun 

masih berada dibatas 

toleransi dari bank 

indonesia. Maka dapat 

disimpulakan, bahwa 

bank mampu 

memberikan kembali 

penarikan dana oleh 

nasabah dengan 

enggunakan kredit 

yang diberikan sebagai 

likuiditasnya. 

c. Perkembangan 

provitabilitas pada 

sektor bank umum 

konvensional yang 

terdaoat dibursa efek 

indonesia periode 

2009-2013 ditunjukan 

oleh niali rasio return 

on assets (ROA) yang 

mengalami pningkatan 

pada tahun 2009-2012 

dan penurunan pada 

tahun 2013. Niali rata-
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rata ROA tertinggi 

diperoleh bank rakyat 

indonesia, sedangkan 

nilai rata-rata ROA 

terendah diperoleh 

bank internasional 

indonesia. Namun 

untuk tahun 2013 

nilain return on assets 

atau ROA terendah 

diperoleh bank 

permata. 

2. Pengaruh dana pihak 

ketiga (DPK) dan 

likuiditas secara 

simultan terhadap 

provitabilitas pada 

sektor bank umum 

konvensional yang 

terdaftar dibursa efek 

indonesia periode 2009-

2013 Setelah dilakukan 

pengujian secara 

simultan dapat diketahui 

bahwa dana pihak ketiga 

(X1) dan loan to deposit 

ratio (X2) terdapat 

pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap 

ROA (Y) dengan 

keeratan hubungan 

dalam kriteria sangat 

kuat dan searah sebesar 

0.848 . dari hasil uji F 

dikeatahui bahwa Fhitung 

> Ftabel yang berarti H0 

ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dana 

pihak ke-3 (DPK) dan 

loan to deposit 

ratio(LDR) secara 

simultan berpengaruh 

signifiksan terhadap 

return on assets (ROA).  

3. Pengaruh dana pihak 

ketiga (DPK) dan 
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likuiditas secara parsial 

terhadap provitabilitas 

pada sektor bank umum 

konvensional yang 

terdaftar di bursa efek 

indonesia periode 2009-

2013. 

a. Pengaruh dana pihak 

ketiga (DPK) terhadap 

return on assets (ROA) 

pada sektor bankumum 

konvensional yang 

terdaftar dibursa efek 

indonesia periode 

2009-2013 setelah 

dilakukan pengujian 

secara parsial dapat 

diketahui bahwa dana 

pihak ketiga (X1) 

terdapat pengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap ROA 

(Y) denga keeratan 

hubungan dalam 

kriteria sangat kuat dan 

searah sebesar 0.845 . 

dari hasil uji t 

diketahui bahwa thitung  

> ttabel yang berarti H0  

ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 

dana pihak ketiga 

(DPK) secara parsial 

berpengaruh secara 

signifikan return on 

assets (ROA). 

b. Pengaruh loan to 

deposit ratio (LDR) 

terhadap return on 

assets (ROA) pada 

sektor bank umum 

konvensional yang 

terdaftar dibursa efek 

indonesia periode 

2009-2013 . Setelah 

dilakukan pengujian 
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secara parsial dapat 

diketahui bahwa loan 

to deposit  ratio (X2) 

terdapat pengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap ROA 

(Y) dengan keeratan 

hubungan dalam 

kriteria cukup dan 

berlawanan arah 

sebesar -0.404 . dari 

hasil uji t diketahui 

bahwa –ttabel ≤ thitung ≤ 

ttabel yang berarti H0 

diterima. Sehingga 

dapat disimpukan 

bahwa loan to deposit 

ratio (LDR) secara 

parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

tehadap return on 

assets atau ROA. 

2 Fera 

Fitriyana 

(Universita

s 

Widyatama 

2012) 

PENGARUH 

DANA 

PIHAK 

KETIGA 

DAN 

LIKUIDITAS 

TERHADAP 

PROFITABI

LITAS 

PADA 

BANK 

DANAMONI

NDONESIA 

Tbk TAHUN 

2000-2010 

 

X1:Dana 

Pihak ketiga 

 

X2:Likuidita

s  
 

Y: 

Profitabilitas 

X1: Dana Pihak ketiga 

 

DPK= 

Giro+Tabungan+Deposit

o 

 

Kasmir(2002) 

 

X2: Likuiditas  

   

   
           

                    
      

Brigham (2007) 

 

 

Y: Profitabilitas 

 

   

   
                

            
      

Sugiono&Untung 

(2008) 

1. Dana pihak ketiga yang 

berhasil dihimpun PT 

Bank Danamon 

Indonesia Tbk 

cenderung mengalami 

peningkatan setiap 

tahunnya, hanya pada 

tahun 2002 dan tahun 

2009 sempat mengalami 

penurunan. Peningkatan 

dana pihak ketiga yang 

tinggi tersebut 

disebabkan karena faktor 

internal seperti adanya 

pelayanan (service) yang 

memuaskan yang 

diberikan bank kepada 

masyarakat dan tingkat 

suku bunga deposito 

yang meningkat pada 

tahun 2008, serta faktor 

eksternal seperti 

tertanamnya rasa 

kepercayaan yang 
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 dimiliki masyarakat 

terhadap bank. 

Sedangkan dana pihak 

ketiga yang menurun 

dapat disebabkan karena 

kurangnya promosi, 

penjualan produk baru, 

iklan, dan publisitas 

bank itu sendiri dan 

tingkat suku bunga yang 

rendah. 

2. Likuiditas (Loan to 

Deposit Ratio) pada PT 

Bank Danamon 

Indonesia Tbk 

cenderung mengalami 

peningkatan setiap 

tahunnya. Peningkatan  

Loan to Deposit Ratio 

(LDR) yang paling 

tinggi terjadi pada tahun 

2002, sedangkan 

penurunan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) 

yang paling tinggi 

terjadi pada tahun 2009. 

Peningkatan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) 

tersebut disebabkan oleh 

proporsi dana yang 

disalurkan untuk 

membiayai 

kreditsemakin besar. 

Sedangkan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) 

yang menurun dapat 

disebabkan karena 

adanya maturity 

mismatch yang tidak 

bisa dikendalikan atau 

perbedaan jatuh tempo 

antara pendanaan bank 

yang sebagian besar 

berasal dari masyarakat 

yang memiliki jangka 

waktu pendek dengan 
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penyaluran kredit yang 

memiliki jangka waktu 

yang relatif panjang, 

lemahnya aksesibilitas 

bank ke pasar uang serta 

rendahnya kemampuan 

bank untuk 

menghasilkan arus kas 

dalam operasinya. 

3. Profitabilitas (Return on 

Assets) pada PT Bank 

Danamon Indonesia Tbk 

selama periode tahun 

2000-2010 cenderung 

mengalami fliktuatif, 

Return on Assets (ROA) 

tertinggi yang diperoleh 

PT Bank Danamon 

Indonesia Tbk pada 

tahun 2004, sebaliknya 

Return on Assets (ROA) 

terendah terjadi pada 

tahun 2000. Return on 

Assets (ROA) yang 

tertinggi dapat 

disebabkan oleh 

perkembangan laba 

bersih yang cukup 

tinggi. Sedangkan 

Return on Assets (ROA) 

yang terendah dapat 

disebabkan oleh 

ketidakseimbangan 

antara penghimpunan 

dana pihak ketiga dan 

penyaluran dana, karena 

dana yang terhimpun 

antara penghimpunan 

dana pihak ketiga dan 

penyaluran dana, karena 

dana yang terhimpun 

akan mengendap dan 

tidak memperoleh laba, 

dan akhirnya akan 

berdampak terhadap 

penurunan profitabilitas 
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bank, serta jumlah kredit 

yang bermasalah yang 

cukup besar. 

4. Dari hasil pengujian 

secara simultan yang 

dilakukan penulis, maka 

dapat disimpulkan 

bahwa Keputusan Dana 

Pihak Ketiga, dan 

Likuiditas memiliki 

hubungan yang sangat 

kuat dengan 

Profitabilitas (ROA) dan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Profitabilitas (ROA) 

karena H0 ditolak. 

5. Dari hasil pengujian 

secara parsial yang 

dilakukan penulis, dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Dana Pihak Ketiga 

(DPK) tidak 

memiliki pengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

Profitabilitas (ROA) 

karena H0 diterima. 

b. Likuiditas dengan 

indikator LDR 

memiliki pengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

Profitabilitas (ROA) 

karena H0 ditolak. 

3 Ahmad 

Robel Ogi 

(Universita

s 

Widyatama 

2006) 

Pengaruh 

Efektivitas 

Modal Kerja 

dan 

Likuiditas 

Terhadap 

Profitabilitas 

(Studi Empiri 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

X: Efektifitas Modal 

Kerja 

 

                      

   
               

                   
   

 

 

 

X: Likuiditas 

1. Nilai efektifitas modal 

kerja pada perusahaan 

cenderung memiliki 

niliai positif yang berarti 

bahwa perusahaan dapat 

mengelola modal 

kerjanya dengan efektif, 

dengan semakin 

tingginya tingkat 

perputaran modal kerja 

maka arus dana yang 
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Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2010)  

X1: 

Efektivitas 

Modal Kerja 

 

 

X2: 

Likuiditas 

 

Y: 

Profitabilitas 

 

             

   
              

                   
 

 

Y: Profitabilitas 

   

   
                  

            
 

kembali pun semakin 

lancar sehingga dapat 

mempengaruhi tingkat 

profitabilitas 

perusahaan. Hasil 

hipotesis tertama pada 

tingkat signifikansi 5%, 

hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas. 

Hal ini terbukti dengan 

tingkat signifikansi yang 

lebih kecil dari α=0,05, 

yakni sebesar 0.026. 

dengan demikian, 

hipotesis yang 

menyatakan efektifitas 

modal kerja memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

profitabilitas dapat 

diterima. 

2. Dilihat dari nilai 

likuiditas yaitu 

kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi 

kewajiban finansialnya, 

dimana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki 

kemampuan yang baik 

dalam memenuhi 

kewajiban lancarnya, hal 

tersebut dapat 

dibuktikan dengan nilai 

rata-rata likuiditas 

sebesar 2.276265. Hasil 

hipotesis pada tingkat 

signifikansi 5%, hasil 

pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa 

likuiditas mempengaruhi 

secara positif signifikan 

terhadap profitabilitas. 

Hal ini terbukti dengan 

tingkat signifikansi yang 
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lebih kecil dari α=0,05, 

yakni 0.027. dengan 

demikian, hipotesis yang 

menyatakan bahwa 

likuiditas memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

profitabilitas dapat 

diterima. Hal ini 

mungkin saja 

dipengaruhi oleh 

kebijakan perusahaan 

dalam penggunaan 

hutang dalam pendanaan 

kegiatan operasinya 

untuk mendapatkan laba 

sehingga berpengaruh 

terhadap profitabilitas. 

3. Pada tingkat signifikansi 

5%, hasil pengujian 

hipotesis menunjukan 

bahwa efektivitas modal 

kerja dan likuiditas 

mempengaruhi secara 

signifikan terhadap 

profitabilitas. Hal ini 

berarti bahwa efektivitas 

modal kerja dan 

likuiditas bersama-

sama/simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas 

pada perusahaan 

manufaktur yang 

terdapat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 

2010. Hal ini 

menunjukan bahwa 

hipotesis terbukti. 
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2.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak 

selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Selain itu, bank harus selalu berada di 

tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat 

dihimpun dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat 

akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan 

menyelesaikan permasalahan keuangan dengan sebaik-baiknya merupakan suatu 

keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Untuk itu, bank selalu berusaha 

memberikan pelayanan (sevice) yang memuaskan masyarakat. 

Dalam pengelolaannya, bank perlu memperhatikan tingkat likuiditas yang 

dimiliki. Menurut Pandia (2012:113) likuiditas adalah: 

“Kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut memiliki 

kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito 

berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan 

permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan (kredit yang 

direalisasi).” 

Tingkat likuiditas yang baik akan memberikan kepercayaan yang lebih 

dari masyarakat kepada bank karena mampu menjalankan bisnis dengan baik. 
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Selain memperhatikan likuiditas, bank juga perlu menjaga tingkat profitabilitas 

yang dimiliki agar jangan sampai mengalami penurunan. 

Menurut Riyanto (2002:35) dalam Tjiptowati (2013) pengertian 

profitabilitas adalah: 

“Profitabilitas merupakan  kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu.” 

 

2.5.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas 

Likuiditas adalah suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk 

membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo 

dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia (Syamsuddin, 2007:41). 

Likuiditas perbankan diukur dari rasio loan to deposit ratio (LDR) yaitu 

perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga.. Menurut 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/PBI/2013 loan to deposit ratio adalah rasio 

kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak 

termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap DPK yang mencakup giro, tabungan 

dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank.  

Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk 

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

to deposit ratio yang tinggi menunjukkan bank telah menyalurkan dananya dalam 

bentuk kredit, sedangkan loan to deposit ratio yang rendah menunjukan bank 

belum maksimal dalam mengelola dana kredit yang disalurkan kepada pihak 

ketiga. Faktor ekspansi kredit yang ditunjukan dengan rasio loan to deposit ratio 
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sangat penting oleh bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan 

tujuan untuk memperoleh laba yang didapat dari selisih penerimaan bungan 

dengan beban bunga simpanan. Dengan peningkatan dan pengelolaan kredit yang 

baik akan mendorong suatu bank untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

memperoleh laba (Pasaribu dan Sari, 2011).  

Semakin tinggi loan to deposit ratio akan semakin tinggi tingkat 

keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa kredit yang diberikan 

semakin meningkat, sehingga pendapatan bunga akan semakin meningkat pula. 

Demikian juga sebaliknya, semakin rendah loan to deposit ratio akan semakin 

rendah tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa kredit 

yang disalurkan semakin menurun, sehingga pendapatan bunga semakin menurun 

pula (Pasaribu dan Sari, 2011). Jadi semakin tinggi likuidtas perusahaan, maka 

akan semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan kerangka 

pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

BANK 

Menghimpun Dana 

Dana Pihak Ketiga 

Biaya Bunga Pendapatan Bunga 

Pemberian Kredit 

Menyalurkan Dana 

Profitabilitas 

Likuiditas 
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Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan dan tujuan dari 

penelitian, maka penulis mengambil suatu hipotesis yang akan di uji 

kebenarannya sebagai berikut: 

H0 : Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Hα : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 


