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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

2.1  Tinjauan Umum Mengenai Bank 

Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan 

kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada 

masyarakat dalam berbagai bentuk, di Indonesia sendiri bank merupakan prime 

source (sumber utama) pembangunan. Pengertian perbankan menurut UU No. 10 

tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 pasal I adalah sebagai 

berikut:  

”Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya”. 

Dalam pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbankan 

merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik dalam bentuk 

kelembagaannya, kegiatan usaha serta prosesnya. 

2.1.1 Pengertian Bank 

Berbagai definisi mengenai bank telah dikemukakan oleh berbagai kalangan 

dan ahli. Berikut akan dikemukakan beberapa pengertian bank: 

Menurut Kasmir (2011:2) pengertian bank secara sederhana adalah sebagai 

berikut: 

“Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank 

lainnya” 

 

 

 Definisi bank menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998: 

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 
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Dalam PSAK No. 31 tahun 2010 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”. 

 

Definisi bank menurut Taswan (2010:67) adalah: 

“Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktifitas 

menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang 

lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian 

menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana (deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada 

gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak”. 

Dalam pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya 

bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 

2.1.2 Fungsi Bank 

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 menurut Susilo (dalam 

Fidia, 2013:12) adalah dapat sebagai: 

a. Agent of Trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam 

hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, 

uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga 

percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik 

lagi simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan 

atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi 

unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan 

menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman 

dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada 
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saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik 

untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh 

tempo. 

b. Agent of Development 

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan 

sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling 

mempengaruhi satu dengan lain. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan 

baik apabila sektor moneter tidak berkerja dengan baik. Tugas bank sebagai 

penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran 

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tresebut 

memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga 

konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investas-distribusi-

konsumsiini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian 

masyarakat. 

c. Agent of Services 

Disamping melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada 

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

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

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

pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. 
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2.1.3 Jenis Bank 

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam tergantung pada cara 

pengelolaannya. Menurut Dendawijaya (2011:143) penggolongannya dapat 

didasarkan sebagai berikut: 

1. Jenis bank berdasarkan undang-undang: 

Berdasarkan pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 

tahun 1992 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank yaitu: 

a. Bank Umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

2. Jenis bank berdasarkan kepemilikan, yaitu: 

a. Bank Milik Negara (BUMN) 

b. Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD) 

c. Bank Milik Koperasi 

d. Bank Milik Swasta Nasional 

e. Bank Milik Asing  

f. Bank Milik Campuran  

3. Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatannya: 

a. Bank retail (Retail Bank) 

b. Bank korporasi (Corporate banks) 

c. Bank komersil (Commercial banks) 

d. Bank pedesaan (Rural banks) 

e. Bank pembangunan (Developments banks) 

4. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil: 

a. Bank Konvensional 

b. Bank berdasarkan prinsip syariah 
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2.1.4 Usaha Bank Umum 

Menurut Dahlan (2011:54) kegiatan bank umum pada dasarnya dapat 

dikelompokkan menjadi 6 (enam) kegiatan utama, yaitu: 

1. Perkreditan 

2. Pemasaran (marketing) 

3. Treasury 

4. Operations 

5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

6. Audit (Pengawasan) 

 

2.1.5 Pembinaan dan Pengawasan Perbankan 

Bank dalam menjalankan usahanya adalah atas dasar kepercayaan, karena 

setiap bank harus berupaya menjaga kesehatannya dan terus memelihara 

kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya, agar bank-bank bekerja dengan 

baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Sejalan dengan 

hal tersebut, tertuang dalam pasal 29 ayat 1 Undang Undang Perbankan No. 10 

tahun 1998, yaitu: “Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia” 

Dalam menjalankan usahanya Bank Indonesia menggunakan upayanya 

yang bersifat pretentif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, penasehat, 

bimbingan, dan pengarahan. Sedangkan tindakan represif adalah dalam bentuk 

tindakan perbaikan. 

 

2.2  Tingkat Kesehatan Bank 

2.2.1 Pengertian Kesehatan Bank 

Menurut Triandaru dan Budisantoso (dalam Fidia, 2013:18) kesehatan 

dapat diartikan sebagai: 

“kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional 

perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya 

dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan 

perbankan yang berlaku”. 
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Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang 

sangat luas, karena kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan 

usaha perbankannya, kegiatannya meliputi: 

a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari 

modal sendiri. 

b. Kemampuan mengelola dana. 

c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. 

d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik 

modal, dan pihak lain. 

e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. 

 

2.2.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 mengenai sistem 

penilaian tingkat kesehatan bank umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil 

penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi  atau 

kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap 

faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan 

sentivitas terhadap resiko pasar. 

a. Aspek  Permodalan (Capital) 

Menurut Darmawi (2011:78) “Penilaian pertama adalah aspek permodalan, 

dimana aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank yang didasarkan 

kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut 

didasarkan pada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang ditetapkan Bank 

Indonesia, yaitu perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang 

menurut resiko”. 

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif (Assets) 

Aktiva produktif atau sering disebut juga dengan Earning Assets adalah 

semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat 

memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Ada empat macam jenis 

aktiva produktif, yaitu: 
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1. Kredit yang diberikan. 

2. Surat berharga. 

3. Penempatan dana pada bank lain. 

4. Penyertaan. 

Penilaian asset, sesuai dengan peraturan BI adalah membandingkan antara 

aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Selain itu 

juga rasio menyisihkan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva 

produktif yang diklasifikasikan Darmawi (2011:27). 

c. Aspek Kualitas Manajemen (Management) 

Menurut  Loen dan Ericson (dalam Mitasari, 2012:127), penilaian aspek 

kualitas manajemen meliputi: 

1. Kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen resiko. 

2. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada 

Bank Indonesia dan pihak lainnya. 

d. Aspek Rentabilitas (Earning) 

Penilaian aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

meningkatkan keuntungan, juga mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan, Penilaian ini meliputi 

beberapa komponen seperti yang diungkapkan Loen dan Ericson (dalam 

Mitasari, 2012:127) sebagai berikut: 

1. Pencapaian Return On Assets, Return On Equity, Net Interest Margin, 

dan tingkat efisiensi bank. 

2. Perkembangan laba operasional, diversifikasi, diversifikasi pendapatan, 

penerapan prinsip akuntasi dalam pengakuan pendapatan dan biaya serta 

prospek laba operasional.  

3. Sensitivitas terhadap Resiko Pasar.  

e. Aspek Likuiditas (Liquidity) 

Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu 

membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Selain 

itu juga bank harus mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak 

dibiayai. Wijaya (2012:86), mengungkapkan sebagai berikut: 
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1. Rasio aktiva atau pasiva liquid, potensi maturity mismach, Loan to 

Deposit Ratio, Proyeksi cash flow dan konsentrasi pendanaan. 

2. Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (Assets and Liabilities 

Management atau ALMA), akses kepada sumber pendanaan dan 

stabilitas pendanaan. 

f. Aspek Senstivitas (Sentivity) 

Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap resiko pasar meliputi 

penilaian terhadap komponen-komponen yang seperti di ungkapkan oleh 

Wijaya (2012:87), sebagai berikut: 

1. Kemampuan modal bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai 

akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga dan nilai tukar. 

2. Kecukupan penerapan manajemen resiko pasar. 

 

2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Bentuk paling umum dari informasi suatu perusahaan adalah informasi yang 

dipublikasikan secara umum, kecuali perusahaan yang dimiliki secara pribadi. 

Informasi keuangan merupakan seperangkat laporan keuangan yang dikeluarkan 

menurut pedoman-pedoman yang ditentukan. 

Pengertian laporan keuangan menurut Sutrisno (2012:9) adalah sebagai 

berkut: 

“Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba rugi, yang 

disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 

pertimbangan didalam mengambil keputusan” 

 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:52) bahwa: 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi suatu perusahaan pada 

saat tertentu atas jangka waktu tertentu”. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa, laporan keuangan merupakan hasil dari proses pengumpulan dan 

pengolahan data keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang 

posisi keuangan perusahaan dan perkembangan usaha suatu perusahaan pada 

periode tertentu. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat berarti bagi yang 

memiliki kepentingan terhadap perkembangan perusahaan atau yang ditujukan 

untuk pihak di luar perusahaan. 

 

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (2010:18) adalah : 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan”. 

 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013:18), bahwa : 

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 

menunjukan pertanggungjawaban (stawerdship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka”. 

Dari pengertian tersebut, maka tujuan laporan keuangan intinya adalah 

memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, posisi keuangan dan hasil 

usaha perusahaan kepada pihak-pihak yang memerlukannya, untuk membantu 

mereka dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan 

kepentingannya dan untuk menilai kinerja manajemen yang bersangkutan. 
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Adapun manfaat laporan keuangan terhadap perusahaan secara singkat yang 

dijelaskan oleh Munawir (2012:36) adalah sebagai berikut : 

1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan yang 

bersangkutan. 

2. Mengukur dan menetapkan efisiensi tiap-tiap bagian serta untuk 

menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 

3. Menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang 

baru untuk mencapai hasil yang lebih tepat. 

4. Menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu pegawai yang telah 

diserahi wewenang dan tanggung jawab. 

5. Mendapatkan modal baru bila perusahaan akan memperluas usahanya baik 

berupa kredit dari bank maupun dari para calon investor sehubungan atas 

penilaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan tersebut apabila 

tingkat rentabilitasnya memuaskan. 

 

2.3.3 Bentuk dan Penyajian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan harus disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang 

berterima umum. Di indonesia bentuk dan cara penyajian laporan keuangan harus 

sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia (SAK). Laporan keuangan yang 

lengkap dapat dilihat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 

(2010) yang terdiri dari komponen komponen berikut ini : 

1. Laporan posisi keuangan 

Laporan posisi keuangan adalah suatu laporan yang sistematis tentang 

aktiva (assets), hutang (liabilities), dan modal sendiri (owner equity’s). 

Laporan posisi keuangan minimal mencakup pos-pos berikut : 

a. Aktiva berwujud, 

b. Aktiva tidak berwujud, 

c. Aktiva keuangan, 

d. Investasi yang diperlukan dengan menggunakan metode ekuitas, 

e. Persediaan 
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f. Piutang usaha dan piutang lainnya, 

g. Kas dan setara kas, 

h. Hutang usaha dan hutang lainnya, 

i. Kewajiban yang diestimasi, 

j. Kewajiban berbunga jangka panjang, 

k. Hak minoritas, dan 

l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya. 

2. Laporan laba rugi 

Seperti diketahui laporan laba rugi merupakan suatu laporan sistematis 

tentang penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan 

selama periode tertentu. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian 

rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan 

bagi penyaji secara wajar selama suatu periode tertentu. Laporan keuangan 

laba rugi minimal mancakup pos-pos berikut : 

a. Pendapatan, 

b. Laba rugi perusahaan, 

c. Beban pinjaman, 

d. Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang 

diperlukan menggunakan metode ekuitas, 

e. Beban pajak, 

f. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Perusahaan harus menyajikan laporan perusahaan ekuitas sebagai 

komponen utama laporan keuangan, yang menunjukan : 

a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) terkait diakui secara langsung dalam ekuitas 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Penyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait 
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d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi dengan pemilik 

e. Saldo akumulasi laba dan rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis model saham, 

agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan 

secara terpisah setiap perubahan 

4. Laporan arus kas 

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan 

dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian 

yang tak terpisah (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode 

penyajian laporan keuangan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam laporan posisi keuangan laporan laba rugi dan laporan arus kas harus 

berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan 

keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan : 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) tetapi tidak disajikan di laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 
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2.3.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Para pemakai laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Berdasarkan Ikatan 

Akuntan Indonesia (2013:21) para pemakai laporan keuangan adalah : 

a. Investor 

Para investor ini membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Selain 

itu, mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 

melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

memebayar deviden. 

b. Kreditur 

Para kreditur tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat 

dibayar pada saat jatuh tempo. 

c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang 

terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo 

d. Shareholder (para pemegang saham) 

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai 

kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh dan 

penambahan modal untuk business plan berikutnya. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan 
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pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional 

dan statistik lainnya. 

g. Karyawan 

Mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka 

melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memeberikan 

balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 

h. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, 

seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk 

jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam 

modal domestik. 

Meskipun pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan masing-masing 

dan terkadang berbeda, akan tetapi secara umum mereka mempunyai kesamaan, 

yaitu mereka berkepentingan atas informasi tentang apa yang akan terjadi terhadap 

perusahaan di masa yang akan datang. Informasi penting yang menjadi fokus 

perhatian mereka adalah informasi laba. 

 

2.3.5 Sifat dan Keterbatasan laporan Keuangan 

Mengenai sifat laporan keuangan, Standar Akuntasi Keuangan 

menyebutkan bahwa laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak 

yang berkepentingan saja. Agar laporan keuangan lebih bermanfaat bagi pihak-

pihak tertentu yang berkepntingan maka harus dilakukan analisis dan interprestasi 

terlebih dahulu. Interprestasi laporan keuangan adalah menghubungkan angka-

angka yang terdapat dalam laporan keuangan, termasuk hasil analisisnya dengan 

keputusan usaha yang akan diambil. Dari hubungan ini dapat dilakukan penilaian 

terhadap perusahaan yang bersangkutan, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk 

pengambilan keputusan. 
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Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:65), sifat dan keterbatasan laporan 

keuangan adalah : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atau 

kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat 

dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan bersifat umum, disajikan untuk semua pemakai dan 

bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja, 

misalnya untuk pajak, bank, dan lainnya. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan 

taksiran dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi biaya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu dianggap tidak material atau 

tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan 

keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat komparatif dalam menghadapi 

ketidakpastian, bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang 

tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih 

alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling 

kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya. 

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah tekhnis 

dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi 

dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

kesuksesan suatu perusahaan. 

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantitatifkan umumnya diabaikan. 



27 
 

2.4 Analisis Laporan Keuangan 

Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta 

dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat 

kondisi keuangan perusahan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksud 

adalah diketahuinya berapa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang) serta modal 

(ekuitas) dalam neraca yang dimiliki. Kemudian, juga akan diketahui jumlah 

pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode 

tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana hasil usaha (laba atau rugi) 

yang diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang disajikan. 

Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang 

kelemahan atau kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan 

ini, manjemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. 

Kemudian, kekuatan yang dimilik perusahaan harus dipertahankan bahkan 

ditingkatkan kekuatan ini dapat dijadikan modal selanjutnya ke depan. 

Menurut Kasmir (2011:134) tujuan analisis laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai untuk beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini. 

5. untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

6. Dapat juga digunakan sabagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang mereka capai.  
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2.5 Analisis Rasio Keuangan 

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa analisis rasio keuangan merupakan 

penginterpretasian dari hubungan antara pos-pos yang terdapat dalam neraca, 

maupun rugi laba. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan 

(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, 

dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau 

memberikan gambaran kepada penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan 

atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio pembanding 

yang digunakan sebagai standar Munawir (2012:81). Rasio keuangan dapat 

membantu dalam mengindikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan 

perusahaan. Analisis rasio merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan 

dalam analisis laporan keuangan. Analisis rasio digunakan sebagai dasar 

pembanding yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak terdeteksi 

bila hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri.  

 

2.5.1 Pengertian Analisis Rasio 

Analisis rasio bertujuan untuk menilai efektifitas keputusan yang telah 

diambil oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya. Analisis 

rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai resiko dan peluang di masa yang akan 

datang. Berikut ini adalah pengertian analisis rasio keuangan menurut para ahli : 

Menurut Harahap (2011:280)  

“Analisis rasio adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan 

dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai 

hubungan 

 

Menurut Munawir (2012:28) 

 “Analisis rasio keuangan adalah suatu metode analisis untuk 

mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan 

laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.” 

 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan 

adalah perbandingan antara dua/kelompok data laporan keuangan dalam satu 
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periode tertentu, data tersebut bisa antar data dari neraca dan data laporan laba rugi. 

Tujuannya adalah memberi gambaran kelemahan dan kemampuan keuangan 

perusahaan dari tahun ketahun. Analisis rasio keuangan terhadap suatu perusahaan 

digunakan untuk mengetahui keadaan perkembangan keuangan perusahaan 

terutama bagi pihak manajemen.   

 

2.5.2 Keunggulan Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Harahap (2011:298) analisis rasio memiliki keunggulan 

dibanding teknik analisis lainnya. Adapun keunggulan tersebut adalah: 

1. Rasio merupakan angka-angka yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dan informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan. 

5. Menstandarisasi ukuran perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain. 

7. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang 

akan datang. 

Syamsuddin (2007) mengatakan bahwa rasio keuangan sangat  berguna 

bagi pihak dalam dan luar perusahaan untuk mengetahui dan menilai keadaan 

keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini dan kemungkinannya di masa yang akan 

datang. Para pemegang saham dan calon pemegang saham menaruh perhatian 

utama pada tingkat keuntungan, baik yang sekarang maupun kemungkinan di masa 

yang akan datang.  
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Dengan menggunakan analisis rasio keuangan, menurut Syamsuddin 

(dalam Mitasari, 2013:63) ada dua kelompok yang menganggap rasio keuangan 

berguna, yaitu:  

1. Manajer, mengukur dan melacak keuangan perusahaan sepanjang waktu, 

fokus utama dari analisis mereka sering berkaitan dengan berbagai ukuran 

profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi keuangan perusahaan 

dari sudut pandang pemilik.  

2. Para analis yang merupakan analis eksternal bagi perusahaan. Contoh 

kelompok ini adalah petugas pemberi pinjaman dari bank komersial yang 

menentukan kelayakan kredit pemohon pinjaman. Disini analisis lebih 

ditekankan pada sejarah penggunaan hutang oleh perusahaan serta 

kemampuannya untuk membayar bunga dan pokok pinjaman tersebut. 

 

2.6 Rasio Keuangan Bank 

Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan 

bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan 

tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam presentase 

atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan bank pada periode tertentu, dan dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai 

tingkat kesehatan bank selama periode keuangan tersebut Slamet Riyadi 

(2010:52). 

Rasio keuangan perbankan yang sering diumumkan dalam neraca publikasi 

biasanya meliputi rasio permodalan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Aktiva 

Produktif yaitu Aktiva Produktif Bermasalah, Non Performing Loan (NPL), PPAP 

terhadap Aktiva Produktif dan Pemenuhan PPAP; rasio rentabilitas yaitu Return On 

Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), Beban 

Operasional Termasuk Beban Bunga dan Beban PPAP serta Beban Penyisihan 

Aktiva Lain-lain Dibagi Pendapatan Operasional termasuk Pendapatan Bunga 

(BO/PO); rasio Likuiditas yaitu Cash Ratio dan Loan To Deposit Ratio (LDR). 
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Rasio Profitabilitas adalah perbandingan laba (Setelah Pajak) dengan Modal 

(Modal Inti) atau Laba (Sebelum Pajak) dengan total Assets yang dimiliki bank 

pada periode tertentu. Return On Assets (ROA) menunjukkan perbandingan antara 

laba (Sebelum Pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat 

efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang 

harus dimiliki oleh bank, untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva 

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), atau ditambah dengan Resiko Pasar dan 

Resiko Operasional, ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan, CAR 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini, mengacu pada ketentuan/standar 

internasional yang dikeluarkan oleh Banking for International Settlement (BIS).. 

NPL adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank 

dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut, besarnya 

NPL yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%, jika 

melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilain Tingkat Kesehatan Bank yang 

bersangkutan Slamet Riyadi (2010:53) 

 

2.6.1 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Modal merupakan sumber dana pihak pertama, yaitu sejumlah dana yang 

diinvestasikan oleh pemilik untuk pendirian suatu bank. Jika bank tersebut sudah 

beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 

pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Agar perbankan dapat 

berkembang secara sehat dan mampu bersaing dalam perbankan internasional maka 

permodalan bank harus senantiasa mengikuti ukuran yang berlaku secara 

internasional, yang ditentukan oleh Banking for International Sattlements (BIS), 

yaitu sebesar Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah 8%. Slamet Riyadi (2010). 

CAR memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung 

resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari 

dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber 

diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata 

lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan 
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modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan Dendawijaya (2011). Rasio 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

%100x
ATMR

Modal
CAR   

 

2.6.2 Non Performing Loan (NPL) 

NPL adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada 

bank dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. 

NPL diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total 

Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPL maka bank tersebut akan semakin 

mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPL tinggi bank tersebut akan 

mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. 

Peningkatan Non Performing Loans (NPL) yang terjadi pada masa krisis secara 

langsung berpengaruh terhadap menurunnya likuiditas bagi sektor perbankan, 

karena tidak ada uang masuk baik yang berupa pembayaran pokok ataupun bunga 

pinjaman dari kredit-kredit yang macet. Sehingga bila hal ini dibiarkan maka akan 

berpengaruh terhadap hilangnya kepercayaan masyarakat. Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

%100
 

x
KreditTotal

asalahKreditBerm
NPL   

Besarnya NPL yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah 

maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang 

diperolehnya. Semakin besar tingkat NPL ini menunjukkan bahwa bank tersebut 

tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi 

bahwa tingkat resiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah 

dengan tingginya NPL yang dihadapi bank Slamet Riyadi (2010). 
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2.6.3 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan Total 

Dana Pihak ke Tiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. LDR akan 

menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang 

dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Maksimal LDR yang diperkenankan oleh 

Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

(SE BI No 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001) : 

%100
   

   
x

KetigaPihakDanaTotal

DiberikanyangKreditTotal
LDR   

Loan to Deposit Ratio 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 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 Dendawijaya (2011). 

2.6.4 Profitabilitas 

Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas 

perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas diukur dengan ROA yang mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan Dendawijaya (2011). ROA adalah rasio yang digunakan mengukur 

kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan 

total asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Hanafi dan Halim (2010). 
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ROA merupakan perkalian antara Net Profit Margin dengan perputaran 

aktiva. Net Profit Margin menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap 

penjualan yang diciptakan oleh perusahaan. Perputaran aktiva menunjukkan 

seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan penjualan dari aktiva yang 

dimilikinya. Apabila kedua faktor itu meningkat maka ROA juga akan meningkat. 

Apabila ROA meningkat maka profitabilitas perusahaan meningkat sehingga 

dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang 

saham. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tanggal 

14 Desember 2001) : 

%100
 

  
x

AssetsTotal

pajakSebelumLaba
ROA   

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kondisi ideal Return On Assets 

(ROA) yang harus dicapai minimal 1,5%. 

2.7 Pengaruh CAR terhadap ROA 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan Lukman Dendawijaya 

(2011). Berdasarkan ketentuan bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk 

bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit 8% dari ATMR. Hal ini 

didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (Bank for International 

Settlements). Semakin besar  Capital Adequacy Ratio (CAR) maka keuntungan 

bank juga semakin besar. Dengan kata lain semakin kecil resiko suatu bank maka 

semakin besar Return On Assets yang diperoleh bank.  

2.8 Pengaruh NPL terhadap ROA 

Non Performing Loan menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin 

tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan 

jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin besar Slamet Riyadi (2010). Sehingga jika semakin 
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besar  Non Performing Loan (NPL) akan mengakibatkan menurunnya return on 

assets, yang juga berarti kinerja keuangan bank menurun. Begitu pula sebaliknya 

jika Non Performing Loan (NPL) turun, maka Return On Assets (ROA) akan 

semakin meningkat sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik. 

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa 

rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%.  

2.9 Pengaruh LDR terhadap ROA 

Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank 

dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak 

ketiga. Peningkatan LDR berarti penyaluran dana ke pinjaman semakin besar 

sehingga laba akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja 

bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi 

LDR sampai dengan batas tertentu, maka akan semakin banyak dana yang 

disalurkan dalam bentuk kredit maka akan meningkatkan pendapatan bunga 

sehingga ROA semakin tinggi. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Non 

Performing Loan 

(NPL) dan Capital 

Adequacy Ratio  

(CAR) terhadap 

Profitabilitas (ROA) 

pada Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI 

(Julia)  

X1:  Non Performing 

Loan 

X2: Capital Adequacy 

Ratio 

Y: Return on Asset 

Deskriptif asosiatif NPL secara parsial 

berpengaruh terhadap 

ROA, namun CAR 

tidak berpengaruh 

terhadap ROA, 

sedangkan secara 

simultan NPL dan CAR 

berpengaruh terhadap 

ROA. 

2 Analisis Pengaruh 

Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan 

Operasional, Non 

Performing Loan, 

Capital Adequacy 

Ratio, Loan to 

X1: BOPO 

X2:  NPL  

X3:  CAR 

Y :  NIM  

Metode Explanatory BOPO berpengaruh 

negatif terhadap NIM, 

NPL berpengaruh 

negatif terhadap NIM, 

CAR berpengaruh 

positif terhadap NIM. 

LDR berpengaruh 
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Deposit Ratio 

terhadap Net Interest 

Margin (Studi Kasus 

PT. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk). 

(Hastuti, 2011) 

positif terhadap NIM. 

Secara simultan BOPO, 

NPL, CAR terhadap 

NIM 

3 Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), Likuiditas 

dan Efisiensi 

Operasional Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI. 

(Defri, 2012) 

X1:  CAR 

X2:  Likuiditas 

X3: Efisiensi 

Operasional 

Y :  ROA 

Purposive Sampling CAR berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

ROA, LDR 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan 

terhadap ROA, dan 

BOPO berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap ROA. 

4 Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio, Non 

Performing Loan, 

Loan to Deposit 

Ratio, Net Interest 

Margin dan BOPO 

Terhadap Tingkat 

Profitabilitas Bank 

(Studi Kasus pada 

Bank Umum yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia). 

(Dwihilda Rezha 

Mitasari) 

X1: Capital Adequacy 

Ratio (CAR) 

 X2:  Non Performing 

Loan (NPL)  

X3:  Loan to Deposit 

Ratio (LDR) 

X4: BOPO 

Y :  ROA 

Purpose Sampling BOPO, Non 

Performing Loan, Loan 

to Deposit Ratio, dan 

Net Interest Margin 

secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA 

sedangkan CAR tidak 

berpengaruh terhadap 

ROA. 

5 Analisis Capital 

Adequacy Ratio, Non 

Performing Loan, , 

Net Interest Margin, 

Biaya Operasional, 

Loan to Deposit 

Ratio, Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum di Indonesia 

yang Terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia.  

(Dewi Saryani) 

X1:   Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) 

X2:   Non Performing 

Loan (NPL) 

X3:   Net Interest 

Margin (NIM) 

X4:   BOPO 

X5:   Ukuran 

Perusahaan 

Y : ROA 

Purposive Sampling CAR berpengaruh 

positif terhadap ROA, 

NPL berpengaruh 

positif terhadap ROA, 

NIM berpengaruh 

negatif terhadap ROA, 

BOPO berpengaruh 

negatif terhadap ROA, 

LDR berpengaruh 

positif terhadap ROA, 

dan Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap ROA 
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6 Banking 

Intermediation, 

Operational 

Efficiency And Credit 

Risk In The Banking 

Profitability.  

(Herry Achmad 

Buchory, 2013) 

 

X1:   LDR 

X2:   OEIO 

X3:  NPL 

Y : ROA 

Deskriptif verifikatif Secara parsial LDR 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap ROA, OEIO 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

ROA, NPL 

berpengaruh positif dan 

tifak signifikan 

terhadap ROA, 

sedangkan secara 

simultan LDR, OEIO, 

dan NPL berpengaruh  

signifikan terhadap 

ROA 

 

 

7 The relationship 

between evaluation 

criteria and economic 

value added among 

accepted companies 

in Tehran Stock 

Exchange 

(Ayoub Mahdian 

Fard, Omid 

Derakhshani, 

Madjid Shafei, 

Vahid Amin, 2012) 

 

X1:   EVA 

X2:   EPS 

Y : ROA 

Descriptive 

Correlation 

EVA dan EPS 

berpengaruh secara 

simultan terhadap ROA 

8 The application of 

camel model on 

banks listed in 

Indonesia stock 

exchange period 

2008-2010 

(Michelle Anastasya 

Porawouw, Sifrid S. 

Pangemanan, Peggy 

A. Mekel) 

 

X1:   CAR 

X2:   OEOI 

X3:   LDR 

Y : ROA 

Deskriptif verifikatif CAR, OEOI, dan LDR 

berpengaruh secara 

parsial terhadap ROA, 

serta CAR, OEOI, dan 

LDR berpengaruh 

secara simultan 

terhadap ROA 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

 ROA (Return On Asset), rasio ini mengukur kemampuan bank didalam 

memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan, karena rasio ini 

mengidentifikasikan berapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata 

terhadap setiap rupiah asetnya. Penurunan dan kenaikan rasio-rasio keuangan 

tersebut dikarenakan jumlah kredit bermasalah (Non Performing Loan) mengalami 

kenaikan dan penurunan, jumlah NPL sangat berpengaruh terhadap pendapatan 

bank karena aktifitas penyaluran kredit merupakan aktifitas utama dari bank untuk 

menghasilkan keuntungan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Siamat (2010) : 

”Penggunaan dana bank untuk penyaluran kredit mencapai 70%-80% 

dari volume usaha bank, oleh karena itu maka penyaluran kredit 

memberikan pendapatan yang sangat besar bagi bank”. 

 Resiko kredit termasuk didalamnya Non Performing Loan. Non erforming 

Loan (NPL) adalah kredit bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi 

pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu telah 

disepakati dalam perjanjian. 

 Selain itu As. Mahmoedin (2011:3) juga mengatakan, 

“Kredit bermasalah merupakan kredit dimana debiturnya tidak dapat 

memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya 

mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, 

peningkatan agunan dan sebagainya”. 

 

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan 

pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau 

mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit 

bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. 

Kredit bermasalah menjadi bermasalah dapat dikarenakan kredit bermasalah dapat 

dikarenakan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan 

pemberi kredit. 

 Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah 

bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak 

dalam posisi NPL yang tinggi. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat 
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maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalam hal ini Bank 

Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah  5% dari total 

portofolio kreditnya. (Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 

Desember 2010. 

Sebaliknya peningkatan LDR berarti penyaluran dana ke pinjaman semakin 

besar sehingga laba akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan 

kinerja bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi.Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi LDR sampai dengan batas tertentu, maka akan semakin banyak dana 

yang disalurkan dalam bentuk kredit maka akan meningkatkan pendapatan bunga 

sehingga ROA semakin tinggi. 

Kemampuan bank dalam menghasilkan laba tidak cukup diukur melalui 

total pendapatan yang diperolehnya, tetapi harus dikaitkan dengan jumlah dana 

yang diinvestasikan, serta berapa besar biaya yang digunakan untuk menghasilkan 

laba tersebut yang disebut dengan profitabilitas. Profitabilitas jumlah relatif laba 

yang dihasilkan dari sejumlah investasi atau modal yang ditanamkan dalam suatu 

usaha. Seperti yang diungkapkan oleh As. Mahmoedin (2011:20) menyatakan 

bahwa : 

 ”Profitabilitas ialah kemampuan suatu bank untuk mendapatkan 

keuntungan.” 

 Penilaian profitabilitas yang dapat dipakai adalah ROA karena bank 

diharuskan menggunakan rasio ROA untuk mengukur profitabilitasnya sesuai 

dengan Peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan 

bank umum yang tertuang dalm pasal 4 ayat (4) dalam penilaian kesehatan bank 

menurut CAMELS. Demikian halnya menurut Lukman Dendawijaya (2011:120) 

bahwa : 

 ”Return on asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan”.  

 Perhitungan profitabilitas yang didasarkan atas laba sebelum pajak dan total 

asset tentunya akan mengakibatkan profitabilitas menurun seiring dengan tingginya 

kredit bermasalah (Non Performing Loan) yang dimiliki oleh bank.  
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Dendawijaya (2011:82) mengatakan bahwa : 

Akibat dari timbulnya kredit bermasalah (NPL) dapat berupa : 

1) Dengan adanya kredit bermasalah bank akan kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga 

mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas atau 

rentabilitas bank. 

2) Return On Assets (ROA) mengalami penurunan. 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah (Non 

Performing Loan) akan mempengaruhi profitabilitas bank yang diukur dengan 

tingkat pengembalian asset (ROA). Sehingga jika terjadi kredit bermasalah (Non 

Performing Loan) dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman maka hal 

ini dapat mengganggu komposisi asset perusahaan yang menyebabkan 

terganggunya kelancaran kegiatan usaha bank tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan paradigma Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, seperti yang disajikan pada 

gambar berikut: 
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Keterangan : 

   : Yang diteliti  

    : Yang tidak diteliti 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Tingkat Kesehatan Bank 
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2.12 Hipotesis 

Sugiyono (2011:99) mengemukakan bahwa :  

 ”Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam kalimat pernyataan”.  

 Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan pada bagian 

terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 1: 

Ho1 :  Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan perbankan konvensional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014.  

Ha1 :  Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan perbankan konvensional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014. 

Hipotesis 2: 

Ho2 : Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan perbankan konvensional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014.  

Ha2 : Non Performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan perbankan konvensional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014. 

Hipotesis 3: 

Ho3 : Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan perbankan konvensional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014. 

Ha3 : Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan perbankan konvensional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014. 
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Hipotesis 4: 

Ho4 : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan 

to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh  signifikan secara simultan 

terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan perbankan konvensional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014. 

Ha4 : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan 

to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

tingkat profitabilitas pada perusahaan perbankan konvensional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


