
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bank 

2.1.1 Pengertian Bank 

 Menurut Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang 

telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.” 

 

Pengertian bank menurut Dendawijaya (2005:14) adalah sebagai berikut: 

“Bank adalah suatu badan usaha  yang tugas utamnya sebagai lembaga 

perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari 

pihak yang berkelebihan dana (idle fund surplus unit) kepada pihak yang 

membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang 

ditentukan.” 

  

Sedangkan Pengertian bank menurut Kasmir (2003:2) adalah sebagai berikut: 

“Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 

ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” 

 Pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai 

fungsi sebagai mediator atau perantara bagi peredaran lalu lintas uang, yaitu 

dalam bentuk simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan jalan 

meminjamkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana. 

 

 

 

 



2.1.2 Fungsi Bank 

 Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan untuk 

berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Menurut Sigit Triandaru 

dan Totok Budi Santoso (2006: 9), secara lebih spesifik bank dapat berfungsi 

sebagai berikut: 

1. Agent of Trust (Jasa dengan kepercayaan) 

Dasar utama perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal 

menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa 

uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, pihak bank percaya bahwa 

debitur tidak akan menyualahgunakan pinjamannya, debitur akan 

mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dan membayar 

pada saat jatuh tempo. 

2. Agent of Development (Jasa untuk pembangunan) 

Sector dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sector moneter dan 

seKtor riil. Kedua sector tersebut tidak dapat dipisahkan, karena adanya 

saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. 

Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, 

distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan 

investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan 

perekonomian masyarakat. 

3. Agent of Service (Jasa Pelayanan) 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada 



masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara 

lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa 

pemberian jaminan bank dan jasa penyelesaian tagihan. 

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga 

bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial 

intermediary institution). 

2.1.3 Jenis Bank 

 Jenis bank yang dikemukakan oleh Kasmir (2003: 19) ditinjau dari 

berbagai segi, antara lain: 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, jenis 

perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari: 

a. Bank Umum 

Kegiatan usaha secara konvensional dan syariah adalah kegiatan usaha 

dari bank umum. Selain itu, kegiatan umum menyimpan dana dari 

masyarakat, bank umum sendiri juga menyadiakan jasa perbankan dalam lalu 

lintas pembayaran untuk masyarakat. Wilayah operasi bank umum dapat 

dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank 

umum sering disebut bank komersial (Commercial Bank). 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Selain bank umum yang melaksanakan prinsip usaha konvensional dan 

prinsip syariah, Bank Perkreditan Rakyat, juga melaksanakan prinsip usaha 



tersebut. Tetapi bedanya dengan bank umum, kegiatan BPR tidak 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini, jasa-jasa perbankan 

yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan 

jasa bank umum. 

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah: 

a. Bank Milik Pemerintah 

Bank Milik Pemerintah mempunyai kepentingan kepada pemerintah. 

Akte pendirian dan modal bank dimiliki juga sepenuhnya oleh pemerintah 

Indonesia. 

b. Bank Milik Swasta Nasional 

Berbeda dengan Bank Milik Pemerintah, disini Bank Swasta Nasional 

dimulai dari saham, akte pendirian, hingga pembagian keuntungannya 

dimiliki oleh swasta. 

c. Bank Milik Koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 

d. Bank Milik Asing 

Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. 

Bank Milik Asing, terdiri dari Bank Milik Swasta Asing atau Pemerintah 

Asing. Kepemilikannya sudah jelas dimiliki oleh pihak asing. 

 

 

 



e. Bank Milik Campuran 

Sesuai dengan namanya, Bank Milik Campuran kepemilikan atas saham 

dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta. Tetapi saham mayoritas dimiliki 

oleh pihak swasta nasional. 

3. Dilihat dari Segi Status 

Jenis bank dilihat dari segi status adalah: 

a. Bank Devisa 

Bank devisa ini, kegiatan usaha perbankannya dapat melaksanakan 

transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. 

Seperti, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travelers cheque, 

pembukuan dan pembayaran Letter of Credit. Bank Indonesia mempunyai 

ketentuan untuk sebuah Bank Devisa didirikan. 

b. Bank Non Devisa 

Berlawanan dengan Bank Devisa. Bank Non devisa ini tidak mempunyai 

hak/izin untuk melaksanakan semua transaksi sebagaimana yang dilakukan 

oleh Bank Devisa. Transaksi bank non devisa ini hanya batas-batas negara 

saja. Tidak ada transaksi yang berhubungan dengan luar negeri. 

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara menentukan harga, baik harga jual 

maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok, yaitu: 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) 

Saat ini, perbankan yang berkembang di Indonesia, adalah perbankan 

yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari 

sejarah bangsa Indonesia. Yang mana bank di Indonesia muncul akibat dari 



pengaruh barat. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 

dua metode, yaitu: 

a) Bunga dalam hal ini digunakan oleh bank yang berprinsip 

konvensional (barat) sebagai harga, untuk menetukan produk 

simpanan. Seperti giro, tabungan, maupun deposito. Dalam penentuan 

harga dalam pemberian kredit, juga ditentukan berdasarkan tingkat 

suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread 

based. 

b) Pihak perbankan konvensional (barat) menggunkan atau menerapkan 

berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu dalam 

kegiatan jasa-jasa perbankan lainnya. Sistem pengenaan biaya ini 

dikenal dengan istilah free based. 

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam) 

Pada dasarnya bank umum syariah sama dengan bank umum akan tetapi 

segala aktivitasnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam dimana 

adanya pelarangan pengambilan bunga, yang dalam syariah islam termasuk 

salah satu jenis riba yang dilarang dalam syariah islam. Bank yang 

berdasarkan prinsip Syariah, dalam penentuan harga produknya sangat 

berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Prinsip Syariah 

adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak 

lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan 

lainnya. Bank berdasrkan Prinsip Syariah mengaharamkan penggunaan harga 

produknya dengan bunga teretentu. Bagi bank yang berdasarkan Prinsip 

Syariah bunga diartikan sebagai riba. 



Secara umum bank-bank di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan 

fungsinya, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan 

kepemilikannya dan statusnya, semua jenis bank tersebut pada dasrnya telah 

melakukan kegiatannya dengan melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya 

misalnya pada bank perkreditan rakyat kegiatannya menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, dan lain-lain. 

Kecenderungan suatu bank untuk konsentrasi melakukan kegiatan pada segmen 

usaha tertentu lebih didasarkan pada strategi bisnis dan kebijakan intern bank 

yang bersangkutan dalam menghadapi iklim persaingan. 

2.2 Laporan Keuangan Bank 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Bank 

 Menurut Kasmir (2010:66) laporan keuangan adalah Laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu. 

 Laporan keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi 

mengenai kondisi perusahaan pada periode tertentu. Informasi yang tersedia perlu 

dianalisis lebih lanjut, laporan keuangan melibatkan penggunaan laporan 

keuangan, terutama neraca dan laba rugi karena laporan keuangan menyajikan 

informasi mengenai perusahaan. 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Setiap laporan keuangan yang dibuat memiliki tujuan tertentu, terutama bagi 

investor dan manajemen perusahaan. Secara umum laporan keuangan bertujuan 

untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu, 



dan informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak dalam maupun luar perusahaan 

yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 

Kasmir (2010:87) menyebutkan beberapa tujuan pembuatan atau 

penyusunan laporan keuangan, diantaranya : 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu 

5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, 

dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

2.2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan  salah satu sumber informasi yang penting  

bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan 

ekonomi, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat diprediksi 

apa yang akan terjadi dimasa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan 

keuangan melalui proses pembandingan, evaluasi dan analisis trend akan 



diperoleh tentang apa yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan dating. 

Disinilah arti pentingnya suatu analisis terhadap laporan keuangan. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:190), bahwa : 

“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.” 

 

 

2.3 Dana Bank 

2.3.1 Pengertian Dana Bank 

 Bank merupakan jantung dan urat nadinya perdagangan dan pembangunan 

ekonomi suatu negara. Bank baru dapat melakukan operasionalnya jika dananya 

telah ada. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar 

peluangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuannya. Oleh 

karena itu, setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal 

tetapi dengan cost of money yang wajar. 

 Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank menghimpun dana dari 

masyarakat. Menurut Hasibuan (2005:56) bahwa dana bank atau Loanable Fund 

adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan 

operasionalnya. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari 

simpanan masyarakat atau dari lembaga keuangan lainnya. Pemilihan sumber 

dana bank akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Kebutuhan 

dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dalam berbagai simpanan, sedangkan 

jika kebutuhan dana digunakan untuk investasi baru atau perluasan usaha maka 

diperoleh dari modal sendiri. Akan tetapi yang paling penting bagi bank adalah 



bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank 

pengelolaan sumber dana dimulai dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan dan deposito adalah sangat penting. 

2.3.2 Sumber-sumber Dana Bank 

 Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana 

dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai 

lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang 

keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. 

Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), 

bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih 

bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. (Kasmir, 2002:61) 

 Dana untuk membiayai operasi suatu bank, dapat diperoleh dari berbagai 

sumber. Sumber dana yang dapat dipilih disesuaikan dengan penggunaan dana. 

Menurut Kasmir (2002:62) sumber-sumber dana yang ada dapat diperoleh dari 

sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga 

keuangan lainnya. 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber 

dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari 

para pemegang saham. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum 

habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya 

dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan 

tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan 

dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar 



modal. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber 

dari bank itu sendiri terdiri dari: 

a. Setoran modal dari pemegang saham 

Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau 

membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

b. Cadangan-cadangan bank 

Maksudnya ada cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak 

dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja 

disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. 

c. Laba bank yang belum dibagi 

Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang 

bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk 

sementara waktu. 

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar 

bunga yang relatif lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain. 

2. Dana yang Berasal dari Masyarakat Luas 

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana 

dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. 

sumber dana yang disebut sumber dana dari pihak ketiga ini disamping 

mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat.  

Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam tiga jenis 

yaitu: 

a. Simpanan Giro (Demand Deposit) 

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 



c. Simpanan Deposito (Time Deposit) 

3. Dana yang Bersumber dari Lembaga Lainnya 

Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya 

sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat 

diperoleh dari : 

a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia 

b. Pinjaman antar Bank 

c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri 

d. Surat Berharga dari Pasar Uang (SBPU) 

2.4 Tingkat Kesehatan Perbankan 

Kinerja suatu bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank 

tersebut, sehingga apabila kinerja ini buruk bukan tidak mungkin para direksi ini 

akan diganti. Kinerja ini juga merupakan pedoman hal-hal apa saja yang perlu 

diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. 

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbgai segi. 

Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi 

yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Standar untuk melakukan 

penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank 

Indonesia dengan cara bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat 

rutin ataupun berkala mengenai seluruh aktivitasnya. Dari laporan ini dipelajari 

dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan 

bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya. Sedangkan pengertian tingkat 

kesehatan bank meurut Taswan (2006:381) : 



“Hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap 

kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, 

manajemen, profitabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar dan 

dijadikan penilaian kuantitatif atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur 

judgement.” 

2.4.1 Rasio Kecukupan Modal Bank 

 Ketentuan tentang modal minimum bank umum yang berlaku di Indonesia 

mengikuti standar Bank for International Settlements (BIS). Sejalan dengan 

standar tersebut, dalam rangka paket deregulasi tanggal 29 Februari 1991 (Pakfeb 

’91), Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal 

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

Persentase kebutuhan modal minimum yang diwajibkan menurut BIS ini disebut 

capital adequacy ratio (CAR). Dengan CAR demikian, CAR minimum bagi 

bank-bank umum di Indonesia adalah 8%. (Dendawijaya, 2005:40) 

2.4.1.1 Kebutuhan Modal Minimum Bank 

 Perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank 

didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan 

jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Perincian mengenai modal 

ATMR yang dimiliki bank telah diuraikan di atas. 

2.4.2 Aktiva Produktif 

2.4.2.1 Pengertian Aktiva Produktif 

Aktiva produktif (Assets Quality) ini menunjukkan kualitas aset sehubungan 

dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi 

dana bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam 



aktiva produktif diniliai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya, 

yaitu apakah lancar, kurang lancar, diragukan atau macet. Perbedaan tingkat 

kolektibilitas tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya cadangan minimum 

penghapusan aktiva produktif yang harus disediakan oleh bank untuk menutup 

risiko kemungkinan kerugian terjadi. 

2.4.2.2 Non Performing Loan (NPL) 

 Penentuan tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif yang sehat menurut 

Bank Indoneisa sangat erat kaitannya dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) 

yang boleh dimiliki bank. NPL merupakan salah satu rasio yang digunakan di 

dalam menilai Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Penyesuaian terhadap KAP 

dilakukan karena di Indoensia hanya Bank Indonesia dan bank yang bersangkutan 

yang mengetahui tingkat kolektibilitas kualitas aktiva tersebut. Penilaian 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas asset antara lain dilakukan 

salah satunya melalui penilaian terhadap komponen Non Performing Loan (NPL) 

yaitu membandingkan antara kredit tidak lancar dengan total kredit yang 

diberikan (Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, 2006:53). 

 Batas aman NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 

sebesar 5%. Non Performing Loan (NPL) ini menunjukkan bahwa kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. 

 Secara formulasi dinyatakan sebagai berikut: 

     
                 

            
        

 Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPD tanggal 28 Februari 

1991, yang termasuk ke dalam aktiva produktif sebagai berikut: 

1. Surat berharga, 



2. Penempatan pada bank lain,                             

3. Penyertaan, 

4. Kredit yang disalurkan, 

5. Transaksi rekening administratif 

2.4.3 Profitabilitas Bank 

2.4.3.1 Pengertian Profitabilitas 

 Profitabilitas bank  merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan 

laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah 

bank yang diukur secara profitabilitas yang terus meningkat di atas standar yang 

ditetapkan. 

 Menurut Dendawijaya (2005:118), menyatakan bahwa pengertian 

profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi 

usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. 

Profitabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan trend earning 

tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas earning. 

Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap profitabilitas 

bank yang diukur dengan dua rasio yang bobot sama. Menurut Hasibuan 

(2005:100) Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia 

didasarkan pada dua indikator yaitu sebagai berikut: 

1. Return On assets (ROA) atau tingkat pengembalian aset, dan 

2. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 

 Suatu bank dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat apabila: 

1. Rasio tingkat pengembalian atau ROA mencapai sekurang-kurangnya 1,2%; 



2.Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 

93,5%. 

2.4.3.2 Return On Assets (ROA) 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan 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 aset. 

 Dimana pengertian Return On Asset (ROA) menurut Hasibuan (2005:100) 

sebagai berikut: 

“Return On Asset (ROA) adalah perbandingan (rasio) laba sebelum pajak 

(Earning Before Tax / EBT) selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata 

volume usaha dalam periode yang sama.” 

 Besarnya nilai (angka) untuk “laba sebelum pajak” dapat dibaca pada 

perhitungan laba rugi yang disusun oleh bank yang bersangkutan, sedangkan 

“total aktiva” dapat dilihat pada neraca. 

2.4.4 Likuiditas Bank 

2.4.4.1 Pengertian Likuiditas Bank 

 Likuiditas bank menurut Hasibuan (2005:94), sebagai berikut: 

“Likuiditas (cash ratio) bank adalah kemempuan bank untuk membayar 

semua utang jangka pendeknya dengan alat-alat likuid yang dikuasainya.” 

Likuiditas bank diartikan sebagai kemempuan penyediaan alat-alat likuid 

yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus 

dibayar. Pengukuran suatu rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dan 

jumlah dana yang diterima merupakan salah satu komponen dalam faktor 



likuiditas. Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2004:280) 

menyatakan dalam pengelolaan likuiditas bank ada beberapa risiko yang mungkin 

timbul antara lain sebagai berikut: 

1. Risiko Pendanaan (funding risk) 

Risiko ini timbul apabila bank tidak cukup dana untuk memenuhi 

kewajibannya. Beberapa hal yang dapat menyebabkan risiko pendanaan 

adalah penarikan deposito dan pinjaman dalam jumlah besar yang tidak 

diduga sebelumnya atau jatuh tempo (maturity profile) dari aset maupun 

liabilities tidak terdeteksi dan sebagainya. 

2. Risiko Bunga (interest risk) 

Adanya berbagai variasi tingkat suku bunga dalam aset maupun liabilitis 

dapat menimbulkan ketidakpastian tingkat keuntungan yang akan diperoleh. 

 Pengelolaan likuiditas ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang 

disebabkan oleh adanya kekurangan dana, sehingga dalam memenuhi 

kewajibannya bank tidak perlu harus mencari dana dengan suku bunga yang 

relatif tinggi di pasar uang atau bank terpaksa menjual sebagian asetnya dengan 

kerugian yang relatif besar yang akan mempengaruhi pendapatan bank. Apabila 

keadaan ini terjadi dan terus berlanjut tidak menutup kemungkinan akan terjadi 

erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank. 

2.4.4.2 Loan  to Deposit Ratio (LDR) 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang 

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia tanggal 29 Mei 1993, termasuk dalam pengertian dana yang diterima 

bank sebagai berikut: 



1. Giro, deposito, dan tabungan masyarakat. 

2. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak 

termasuk pinjaman subordinasi. 

3. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 

bulan. 

4. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 

3 bulan. 

5. Modal pinjaman. 

6. Modal inti. 

Secara formulasi dinyatakan sebagai berikut: 

     
            

                       
        

 

 Menurut Kasmir (2003:261) Loan to Deposit Ratio (LDR) tersebut 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada 

nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi 

permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan 

oleh bank untuk memberikan kredit. 

 Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah 

dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. 

 Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia 

menetapkan ketentuan sebagai berikut: 



1.  Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya 

likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat. 

2.  Dibawah 110% diberi nilai 100, artinya likuiditas bank tersebutdinilai 

sehat. 

 Rasio ini juga  merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu 

bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari Loan to 

Deposit Ratio suatu bank adalah sekitar 85%. Namun batas toleransi dari bank 

Indonesia berkisar anatara 85% sampai 110%. 

2.5 Saham 

2.5.1 Pengertian Saham 

 Saham menurut buku panduan pemodal Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah 

bukti penyertaan modal di suatu perusahaan atau merupakan bukti kepemilikan 

atas suatu perusahaan. Wujud di suatu perusahaan atau merupakan bukti 

kepemilikan atas suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah perusahaan yang menerbitkan 

kertas tersebut sesuai dengan proporsi kepemilikannya yang tertera pada saham. 

 Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:293) 

mendefinisikan saham yaitu: 

“Saham adalah sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau 

badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah 

pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.” 

 

Miskhin and Eakins (2006:28) berpendapat a security that is claim on the 

earnings and assets of a corporation. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa saham adalah tanda bukti keikutsertaan 

dalam permodalan perusahaan dan mempunyai hak atas sebagian kekayaan 



perusahaan itu dan proporsinya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham tersebut. Saham yang seabagai tanda bukti atas penyertaan atas 

modal untuk itu kepada pemegang saham dikeluarkan surat saham. Seseorang 

yang memiliki saham perusahaan tertentu, maka dia juga merupakan bagian dari 

pemilik perusahaan tersebut. 

2.5.2 Jenis-jenis Saham 

Saham terdiri dari beberapa jenis dan dapat dibedakan melalui cara 

pengalihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham, seperti yang 

dikemukakan oleh Ahmad (2003:27) : 

1. Menurut cara pengalihan 

a. Saham atas tunuk (brearer stock) 

Diatas sertifikat saham ini tidak ditulis nama pemilik sahamnya sehingga 

kepemilikan atas unjuk ini dapat dengan mudah dialihkan atau dipindah 

tangankan kepada orang lain karena sifatnya yang mirip dengan uang. 

b. saham atas nama (registered stock) 

Di atas sertifikat ditulis namanya. Cara pengalihannya harus memenuhi 

suatu prosedur tertentu yaitu dengan dokumen pengalihan dan kemudian 

nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat 

daftar nama pemegang saham. Jika sertifikat saham ini hilang, pemilik 

dapat memintakan penggantian karena namanya sudah ada dalam buku 

perusahaan. 

2. Menurut hak tagihan (klaim) 

Dilihat dari segi manfaatnya, pada dasarnya saham dapat digolongkan 

menjadi saham biasa dan saham preferen. 



a. Saham biasa (common stock) 

Surat berharga yang paling banyak dan luas perdagangannya. Pemegang 

surat berharga ini mempunyai hak suara dalam Rapat umum Pemegang 

Saham (RUPS). Saham biasa menempatkan pemiliknya paling akhir 

terhadap pembagian deviden dan hak atas keuangan perusahaan setelah 

dilikuidasi dibandingkan dengan saham preferen. 

b. Saham preferen kumulatif 

Dalam prakteknya, terdapat beberapa jenis saham preferen, yaitu : 

1) Cummulative Preferen stock 

Saham preferen jenis ini memberikan hak kepada pemiliknya atas 

pembagian deviden yang sifatnya kumulatif dalam suatu persentase 

atau jumlah tertentu dividen yang dibayarkan tidak mencukupi atau 

tidak dibayar sama sekali, maka hal ini dipertimbangkan pada tahun-

tahun berikutnya. Pembayaran dividen kepada pemegang saham 

preferen selalu didahulukan dari pemegang saham biasa. 

2) Non Cummulative Preferen Stock 

Pemilik saham jenis ini mendapat prioritas dalam pembagian dividen 

sampai pada suatu persentasi atau pada jumlah tertentu, tetapi tidak 

bersifat kumulatif. Dengan demikian apabila pada suatu tahun tertentu 

dividen yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah yang ditentukan 

atau tidak dibayar sama sekali, maka hal itu tidak diperhitungkan pada 

tahun berikutnya. 

 

 



3) Participacing Prefered Stock 

Pemilik saham jenis ini selain memperoleh dividen ekstra, setelah 

dividen dibayarkan penuh kepada seluruh pemegang saham preferen, 

mereka juga memperoleh dividen ekstra bersama-sama dengan 

pemegang saham biasa. 

2.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham akan terbentuk dari adanya transaksi yang terjadi di pasar 

modal yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan  

dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dapat memepengaruhi 

pergerakan harga saham menurut Brigham dan Weston (2004:24), bahwa harga 

saham perusahaan tergantung pada faktor-faktor berikut : 

1. Proyeksi laba per saham 

2. Waktu diperolehnya laba 

3. Tingkat risiko dari proyeksi laba 

4. Proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas (DER) 

5. Kebijakan pembagian dividen (DPR) 

Keuntungan atau kerugian saham tersebut sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan investor menganalisis keadaan harga saham yang merupakan 

penilaian sesaat yang dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk diantaranya 

kondisi (performance) dari perusahaan, kendala-kendala eksternal, kekuatan 

penawaran dan permintaan saham di pasar, serta kemampuan investor dalam 

menganalisis investasi saham. 

Menurut Damoddaran (2002:23) mengenai harga saham adalah “Stock 

Price determinded demand or trade between buyers and sellers and price 



estabilished flow demand”. Artinya bahwa harga saham ditentukan oleh 

permintaan atau perdagangan harian antara penjual dan pembeli. Arus permintaan 

ditentukan oleh harga, jika permintaan lebih besar dari penawaran maka 

permintaan harga akan turun. 

Harga saham yang dimaksud adalah harga pasar saham yang diperhatikan 

oleh investor. Harga pasar saham mencerminkan nilai suatu perusahaan dan 

sebaliknya. Setiap perusahaan yang menerbitkan saham akan memperhatikan 

harga pasar sahamnya. Apabila nilainya terlalu rendah, sering diartikan bahwa 

kinerja perusahaan tersebut kurang baik. Namun apabila harga saham terlalu 

tinggi akan mengakibatkan kurangnya minat investor untuk membeli saham. 

Dalam transaksi saham di Bursa Efek dikenal beberapa benuk harga, seperti 

harga pembukaan (pre opening) dan harga penutupan (closing price). Harga pasar 

merupakan harga yang pembentukannya berasal dari pertemuan harga jual dan 

harga beli. Proses  ini akan terus terjadi hingga berakhirnya jam perdagangan. 

Dengan demikian akan terjadi banyak harga yang disepakati oleh investor untuk 

saham yang sama. 

Menurut Jogiyanto (2000:8) “Harga saham yang terjadi di pasar bursa pada 

saat tertentu yang ditentukan oleh para pelaku pasar dan ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal”. Dapat 

disimpulkan bahwa harga saham terbentuk dari transaksi yang terjadi di pasar 

modal yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Jika permintaan lebih besar dari penawaran maka harga akan 

naik, tetapi jika penawaran lebih besar dari permintaan harga akan turun. 

 



2.6 Pengaruh CAR, NPL, ROA dan LDR terhadap Harga Saham 

Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam menyimpan 

uangnya, masih dilanda krisis kepercayaan itu sendiri. Hal ini karena masyarakat 

masih belum sepenuhnya mempercayai perbankan nasional, dimana hal ini 

mempengaruhi kegiatan operasional bank. 

Kredit sebagai salah satu sumber pendanaan sektor riil masih sedikit 

diberikan oleh bank, hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat NPL yang 

dialami bank yang telah menurunkan kualitas aktiva produktif suatu bank sebagai 

konsekuensi risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Oleh karena risiko yang 

ditanggung bank inilah yang menyebabkan manajemen bank harus melakukan 

beberapa tahap proses dalam pengucuran kredit untuk memperkecil risiko kredit 

bermasalah, sehingga suatu bank dapat selalu menjaga tingkat likuiditasnya, agar 

suatu bank selalu mampu untuk memenuhi semua kewajijbannya dalam jangka 

pendek. Karena dengan banyaknya kredit bermasalah, akan menyebabkan 

terkikisnya permodalan bank yang dapat dilihat dari angka CAR. Menurunnya 

CAR tentu saja berakibat pada menurunnya kemampuan bank dalam menyalurkan 

kredit yang pada akhirnya bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan 

laba yang optimum dari kegiatan pokoknya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kecukupan modal merupakan faktor yang 

penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko 

kerugian yang dihadapi. Risiko yang akan dihadapi juga terletak pada alokasi dan 

yang telah berhasil dihimpun bank dalam berbagai bentuk aset yang mengandung 

risiko yang berbeda-beda. Selain itu modal yang besar serta penempatan dana 



yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membayar 

kewajiban. 

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh CAR, NPL, 

ROA dan LDR terhadap harga saham bank, telah dilakukan terlebih dahulu 

penelitian serupa oleh Jouzar Farouq Ishak (2010). Dari hasil pengujian yang 

telah dilakukan, menunjukkan bahwa hasil penelitian untuk uji keseluruhan 

menyatakan hipotesis penelitian (Ha) diterima yang berarti CAR, NPL, ROA dan 

LDR berpengaruh terhadap Harga Saham. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa keempat faktor tersebut, yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Performing Loan (NPL), Return On Assets (ROA) dan Loan to Deposite Ratio 

(LDR) berpengaruh terhadap harga saham bank. 

2.6.1 Pengaruh CAR Terhadap Harga Saham 

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka 

pengembangan usaha dan menampung kerugian. Agar mampu berkembang dan 

bersaing secara sehat maka permodalan perlu disesuaikan dengan ukuran 

internasional yang dikenal sebagai standar BIS (Bank for International 

Settlement). Maka ketentuan CAR perbankan di Indonesia sebesar 8%, ketetapan 

CAR sebesar 8% bertujuan untuk: 

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan. 

2. Melindungi dana pihak ketiga pada bank yang bersangkutan. 

3. Untuk memenuhi ketetapan BIS. 

Penelitian yang dilakukan Kurnia Windias Praditasari menyatakan Rasio CAR 

digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan permodalan bank dalam 

mengantisipasi penurunan aktiva. Pada dasarnya semakin tinggi CAR maka akan 



semakin tinggi pula harga saham karena bank yang mempunyai CAR yang tinggi 

berarti bank tersebut mempunyai modal yang cukup untuk melakukan kegiatan 

usahanya dan cukup pula menanggung risiko apabila bank tersebut dilikuidasi. 

Dalam penelitian ini, terdapat pengaruh yang signifikan antara CAR terhadap 

harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

2.6.2 Pengaruh NPL Terhadap Harga Saham 

Non Performing Loan (NPL) menurut Taswan (2006:382) yaitu tingkat 

kredit bermasalah bila dibandingkan dengan total kredit yang telah diberikan 

kepda pihak ketiga namun tidak termasuk kredit yang diberikan ke bank lain. 

Kredit bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan dalam kredit kurang lancer, 

diragukan, dan macet. Sedangkan kredit bermasalah itu sendiri dihitung secara 

kotor (gross) dengan tidak mengurangkan dengan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Jouzar Farouq Ishak (2010) serta 

Windra Belindra Andriani (2010) menyatakan bahwa NPL berpengaruh secara 

signifikan terhadap saham. 

2.6.3 Pengaruh ROA Terhadap Harga Saham 

Sendi Gusnandar Arnan dan Shinta Dewi Herawati (2011) dalam 

penelitiannya menggunakan Return On Assets (ROA) sebagai indikator yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dalam dunia perbankan. ROA merupakan indikator yang menggambarkan bukan 

hanya kemampuan manajemen memperoleh laba, tapi juga mengukur kemampuan 

untuk mengendalikan seluruh biaya-biaya operasional dan non operasional. 



Bahwa tinggi rendahnya ROA akan mempengaruhi harga saham karena 

apabila ROA tinggi maka rasio profitabilitasnya tinggi sehingga menurut 

pandangan investor hal tersebut sangat menguntungkan dan dijadikan referensi 

untuk berinvestasi di perusahaan perbankan tersebut. Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Jouzar Farouq Ishak (2010) dan Achmad (2011) 

yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham. 

2.6.4 Pengaruh LDR Terhadap Harga Saham 

LDR berpengaruh terhadap harga saham didasarkan pada penelitian Astuti 

(2002) dalam penelitian Jouzar (2010). Dari aspek likuiditas, LDR yang tinggi 

berarti risiko dalam berinvestasi menjadi tinggi. Dengan likuiditas bank yang 

rendah maka hal tersebut akan berdampak pada hilangnya kepercayaan konsumen 

pada bank tersebut, maka investor pun juga akan enggan untuk membeli saham 

perusahaan yang bersangkutan dan secara otomatis akan menurunkan harga saham 

perusahaan tersebut. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kurnia Windias Praditasari 

menyatakan bahwa LDR berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

 

 

 

 

 

 

 


