
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Perbankan Indonesia 

 Dalam pembangunan suatu bangsa, mencakup di dalamnya pembangunan 

ekonomi, memerlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena 

pembangunan sangat memerlukan ketersediaan dana. Oleh karena itu keberadaan 

lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat diperlukan. Lembaga 

keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi 

menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan 

Bank (LKBB), keduanya lembaga intermediasi keuangan. Susilo, Budisantoso, dan 

Triandaru (2004:7) mengungkapkan pengertian lembaga keuangan sebagai berikut: 

“Lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank 

mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank 

dan lembaga keuangan bukan bank tersebut, sebagai wahana yang mampu 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien 

kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan bukan 

bank merupakan lembaga perantara keuangan (finance intermediaries) 

sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran 

perekonomian.” 

 Maka dalam dunia modern sekarang ini, diperlukannya peran serta lembaga 

keuangan bagi pembangunan ekonomi, terutama peranan perbankan sangatlah besar 

dalam memajukan perekonomian. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan 

berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini 

dan di masa yang akan datang dalam menjalankan aktivitas keuangan baik 

perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan tidak akan terlepas dari 

dunia perbankan. 

 

 



 

 2.1.1 Pengertian Bank 

 Bagi masyarakat, bank merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi. Bank adalah suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan 

transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, 

melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan 

penagihan. Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan 

ekonomi suatu negara. 

 Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan 

pelayanan jasa kepada masyarakat. Ada beberapa definisi bank, diantaranya: 

 Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yaitu: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.” 

Adapun pengertian Bank menurut Subagio yang dikutip dari Latumaerissa 

(2011:135) sebagai berikut: 

“Bank adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan 

dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya 

kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam 

lalu lintas pembayaran.” 

Sedangkan menurut Kasmir (2010:2) mendefinisikan bank sebagai berikut: 

“Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu: 

1. Menghimpun dana. 

2. Menyalurkan dana. 

3. Memberikan jasa bank lainnya. 



 

 2.1.2 Fungsi Bank 

 Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai 

financial intermediary. Menurut Latumaerissa (2011:135) ada beberapa fungsi lain 

dari bank umum selain fungsi pokok bank umum sebagai lembaga intermediasi. 

Fungsi-fungsi tersebut antara lain: 

1. Agent of Trust (Jasa dengan kepercayaan) 

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia 

perbankan dilakukan berdasarkan atas kepercayaan, dalam pengertian bahwa 

kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa 

percaya diri masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari 

masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak akan 

menitipkan dananya di bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu berkaitan 

dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di setiap bank. Sebaliknya 

bank dalam kedudukannya sebagai kreditur yaitu pihak yang memberikan 

pinjaman kredit kepada masyarakat atau pihak borrower, dalam menjalankan 

aktivitas kredit sebagai core business-nya harus merasa yakin dan percaya 

terhadap calon penerima kredit atau debitur. Kepercayaan tersebut meliputi 

konsistensi dan kejujuran nasabah untuk menggunakan kredit yang diberikan 

sesuai dengan tujuan permintaan kredit, sehingga tujuan nasabah tercapai dan 

nasabah untuk membayar kembali pinjaman yang telah diterimanya, baik cicilan 

bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. 

2. Agent of Development (Jasa untuk pembangunan) 

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang 

kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam 

kegiatan ekonomi kita ketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Kegiatan produksi dilakukan untuk 

menambah nilai guna barang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. 



 

Kegiatan distribusi berkaitan dengan kegiatan menyalurkan barang yang telah 

diproduksi dari produsen kepada konsumen dengan menggunakan saluran-saluran 

distribusi yang tersedia. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan uang 

sebagai alat pembayaran, alat kesatuan hitung, dan alat pertukaran. Karena hal ini, 

maka bank sebagai lembaga keuangan tentu mempunyai peran yang sangat 

strategis, sehingga dari aspek ini bank berfungsi untuk menjebatani semua 

kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan. 

3. Agent of Service (Jasa pelayanan) 

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan 

maupun jasa nonkeuangan. Sebagai bank, disamping memberikan pelayanan jasa 

keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan, maka bank 

juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer 

(payment order), jasa kotak pengaman (safety box), jasa penagihan, atau inkaso 

(collection) yang saat ini telah mengalami perubahan dengan nama city clearing.  

 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-jenis Bank 

 Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis 

perbankan seperti yang di atur dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut 

Latumaerissa (2011:137) jenis-jenis perbankan dapat dilihat dari beberapa aspek, 

yaitu: aspek fungsi, status kepemilikan,  kegiatan operasional, penciptaan uang giral, 

dan sistem organisasi. 

1. Jenis-jenis bank dilihat dari aspek fungsi 

1) Bank Sentral 

Bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya 

membantu pemerintah, sebagai contoh: Bank Indonesia, Bank of China, Bank 



 

of Japan, Bank of England, The Reserve Bank, The Reserve Bank of India, 

dan Bank of Seoul. 

2) Bank umum 

Bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga, serta 

pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana, sebagai contoh: BNI, 

BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin BTN, BCA, Bank Mega, Bank Danamon, 

Bank Swadesi, Bank Permata, dan Bank Panin. 

3) Bank Pembangunan 

Bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan 

deposito serta commercial paper, sebagai contoh: Bank Jatim, Bank Maluku, 

Bank DKI, Bank Jabar, Bank Papua, dan Bank NTT. 

4) Bank Desa 

Kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi 

perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah 

memajukan pembangunan desa. 

5) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpun dana 

masyarakat maupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan. 

2. Jenis-jenis bank dilihat dari status kepemilikan 

1) Bank Milik Negara 

Bank seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan 

pendiriannya di bawah UU tersendiri, sebagai contoh: BNI, BRI, Bank 

Mandiri, Bank Bukopin, dan BTN. 

2) Bank Milik Swasta Nasional 

Bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, di 

mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan-badan hukum di 

Indonesia, sebagai contoh: BCA, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Swadesi, 

Bank Permata, Bank Panin, dan lain sebagainya. 

3) Bank Swasta Asing 



 

Bank yang didirikan dalam bentuk cabang yang sudah ada di luar negeri atau 

dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional yang ada di 

Indonesia. Bank asing ini hanya diperkenankan menjalankan operasinya si 

lima kota di Indonesia, sebagai contoh: Citibank, HSBC, ABN, Rabobank, 

Commonwealth, dan Bank ANZ. 

4) Bank Pembangunan Daerah 

Bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah dan sebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, di 

wilayah yang bersangkutan, dan modalnya merupakan harta kekayaan 

pemerintah daerah yang dipisahkan, sebagai contoh: Bank Jatim, Bank 

Maluku, Bank DKI, Bank Jabar, Bank Papua, Bnak NTT, dan lain-lain. 

5) Bank Campuran 

Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional, sebagai contoh: Bank UOB Buana, Bank Hanvit Indonesia, ANZ 

Panin Bank, Bank Daiwa Perdania, Bnak Multicolor, Bank OCBC NISP, 

Bank Merincorp, Fuji International Bank, Tokai Lippo Bank, dan Bank DSB 

Indonesia. 

3. Jenis-jenis bank dilihat dari kegiatan operasional 

1) Bank Devisa 

Bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank 

Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu-lintas devisa serta 

hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri, sebagai contoh: 

BCA, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Swadesi, Bank Permata, Bank 

Panin, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, dan BTN. 

2) Bank Nondevisa 

Bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam 

negeri, tidak melakukan taransaksi valuta asing, dan tidak melakukan 

hubungan dengan bank asing di luar negeri. 

 



 

4. Jenis-jenis bank dilihat dari penciptaan uang giral 

1) Bank Primer 

Bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan 

menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang 

berhubungan langsung dengan kas. 

2) Bank Sekunder 

Bank yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi 

kas secara langsung. 

5. Jenis-jenis bank dilihat dari sistem organisasi 

1) Unit Banking System 

Bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai satu kantor saja dan 

melayani masyarakat di sekitar wilayah itu. Sebagai contoh untuk kasus 

Indonesia yang ada saat ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik 

konvensional maupun BPR Syariah. 

2) Branch Banking System 

Bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki 

beberapa kantor cabang, di mana sistem organisasi, keuangan, dan sumber 

daya manusia terkait dengan kantor pusat. Sebagai contoh untuk kasus 

Indonesia yang ada saat ini adalah Bank Danamon, Bank Mega, BCA, BII, 

Bank Permata, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Panin, Bank Swadesi, Bank 

Artha Kencana, dan lain-lain sebagainya. 

 

 2.1.4 Kegiatan-kegiatan Bank 

 Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank 

umum dengan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank 

perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, 

hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan 

jasanya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai keterbatasan tertentu. Adapun 

kegiatan-kegiatan perbankan menurut Kasmir (2010:3) sebagai berikut: 



 

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum 

a. Menghimpun dana (Funding) 

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari 

masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan 

membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis 

simpanan. Jenis-jenis simpanan yang ada adalah: 

1. Simpanan Giro (Demand Deposit) 

2. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

3. Simpanan Deposit (Time Deposit) 

b. Menyalurkan dana (Lending) 

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun 

dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. 

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank melalui pemberian pinjaman yang 

dalam masyarakat dikenal dengan nama kredit. Secara umum jenis kredit 

meliputi: 

1. Kredit Investasi 

2. Kredit Modal Kerja 

3. Kredit Perdagangan 

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (Service) 

Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak 

memberikan keuntungan bagi bank dan nasabahnya, bahkan kegiatan ini 

memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank. 

Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan antara lain: 

1. Pengiriman uang (transfer) 

2. Penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing) 

3. Penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota (inkaso) 

4. Letter of credit (L/C) 

5. Safe deposit box 

6. Bank garansi 



 

7. Bank notes, travellers cheque 

2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada dasarnya sama dengan kegiatan 

bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang 

dilakukan BPR jauh lebih sempit, kegiatan BPR meliputi: 

a. Menghimpun dana hanya dalam bentuk: 

1) Simpanan tabungan 

2) Simpanan deposit 

b. Menyalurkan dana dalam bentuk: 

1) Kredit investasi 

2) Kredit modal kerja 

3) Kredit perdagangan 

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka terdapat beberapa larangan 

yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Larangan tersebut meliputi: 

1) Menerima simpanan giro 

2) Mengikuti kliring 

3) Melakukan kegiatan valuta asing 

4) Melakukan kegitan perasuransian 

3. Kegitan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing 

Kegiatan-kegiatan bank campuran dan bank asing yang ada di Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

a. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima 

simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. 

b. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti: 

1) Perdagangan internasional 

2) Bidang industri dan produksi 

3) Penanaman modal asing/campuran 

4) Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. 



 

c. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank campuran dan 

bank asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia antara 

lain: 

1) Jasa transfer 

2) Jasa kliring 

 

 2.1.5 Dana Bank 

      2.1.5.1 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 dalam menghimpun dana 

dari masyarakat. Menurut Hasibuan (2006:56) bahwa dana bank atau loanable fund 

adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan 

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

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 di mulai dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan, 

dan deposito adalah sangat penting. 

 

      2.1.5.2 Sumber-sumber Dana Bank 

 Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana bank 

dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber dana yang dipilih dapat 



 

disesuikan dengan penggunaan dana. Sumber-sumber dana yang ada dapat diperoleh 

dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga 

keuangan lainnya. Selanjutnya dana bank yang digunakan sebagai modal operasional 

dalam kegiatan usaha tersebut, menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:96), 

pada dasarnya suatu bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana 

untuk kepentingan usahanya, yaitu: 

1. Dana sendiri 

Meskipun untuk suatu usaha bank, proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila 

dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivanya, namun 

dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. 

Begitu pentingnya proporsi dana sendiri ini dibuktikan dengan adanya ketentuan 

dari Bank Sentral yang mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri 

dibandingkan dengan total nilai aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). 

Proporsi ini lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (capital adequacy 

ratio). 

2. Dana dari deposan 

Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (demand deposit), 

tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit) yang berasal dari 

nasabah perorangan atau badan. 

3. Dana pinjaman 

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain 

dapat berupa: 

a. Call money 

Merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka 

pendek dari bank lain melalui interbank call money market 

b. Pinjaman antar bank 

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari 

pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain 

c. Kredit likuiditas Bank Indonesia 



 

Kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang 

mengalami kesulitan likuiditas 

4. Sumber dana lain 

Selain dapat berasal dari dana sendiri, dana dari deposan dan dana pinjaman 

sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber berlainan 

yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Sumber dana yang lain ini 

selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan 

perekonomian secara umum. 

Sumber-sumber tersebut antara lain: 

1) Setoran Jaminan 

Sejumlah dana wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa 

tertentu dari bank. 

2) Dana Transfer 

Pemindahan dana bisa berupa pemindah bukuan antar rekening, dari uang 

tunai ke suatu rekening atau dari suatu rekening atau kemudian ditarik tunai. 

3) Surat Berharga Pasar Uang 

SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat 

diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia. 

4) Diskonto Bank Indonesia 

Fasilitas diskonto adalah penyedian dana jangka pendek oleh BI dengan cara 

pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. 

 

      2.1.5.3 Pengalokasian Dana 

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila 

dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. 

Dana yang telah dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah tapi sebagian besar 

adalah dana dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar 

imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan juga untuk memperoleh 

penerimaan bank dalam rangka menutup biaya-biaya lain serta mendapatkan 



 

keuntungan, maka bank berusaha mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk 

aktiva dengan berbagai macam pertimbangan. (Budisantoso dan Triandaru, 

2006:102) 

Sedangkan penggunaan atau pengalokasian dana bank menurut Kuncoro dan 

Suhardjono (2004:217) secara umum dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu: 

1. Aktiva yang tidak menghasilkan (non earning assets) 

Aktiva yang tidak menghasilkan merupakan penempatan dana bank dalam asset 

yang tidak menghasilkan secara finansial, akan tetapi penempatan tersebut harus 

dilakukan oleh bank untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah dan untuk 

kepentingan bank sendiri. Penanaman tersebut terdiri dari: 

a. Primary reserve 

b. Penanaman dana dalam aktiva tetap 

2. Aktiva yang menghasilkan (earning assets) 

Aktiva yang menghasilkan merupakan penempatan oleh dana bank dalam asset 

yang menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

bank. Dari aktiva inilah bank mengharapkan adanya selisih (margin) keuntungan 

dari kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana. Penanaman tersebut umumnya 

terdiri dari: 

a. Secondary reserve 

b. Pinjaman yang diberikan (kredit) 

c. Investasi dana jangka panjang 

 

2.2 Laporan Keuangan 

 2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan bank merupakan suatu laporan yang menunjukkan kondisi 

keuangan bank secara keseluruhan. Menurut Darsono dan Ashari (2005:4) 

menyatakan bahwa laporan keuangan sebagai berikut: 



 

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut dengan 

siklus akuntansi. Laporan keuangan menunjukkan posisi sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan selama satu periode.” 

Sedangkan menurut Myers yang dikutip dari Munawir (2007), menyatakan bahwa: 

“Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir 

periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar ini adalah daftar neraca atau 

daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada 

waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan 

untuk menambahkan daftar ketiga yaitu surplus atau daftar laba yang tidak 

dibagikan (laba ditahan).” 

 Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen 

maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Kemudian laporan 

keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh baik 

dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan untuk 

memperoleh hasil tersebut. Informasi ini akan termuat dalam laporan laba rugi. 

Laporan keuangan bank juga memberikan gambaran tentang arus kas suatu bank yang 

tergambar dalam laporan arus kas. 

 

2.2.2 Tujuan dan Kegunaan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik yang 

dilakukan oleh pihak manajemen yang bersangkutan. 

 Penyajian laporan keuangan bank tersebut menurut Bastian dan Suhardjono 

(2006:236) dimaksudkan untuk memenuhi laporan keuangan sebagaimana yang telah 

diatur, sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan 

kewajiban serta ekuitas suatu bank. 



 

2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva 

neto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu bank yang timbul dari kegiatan usaha 

dalam rangka memperoleh laba. 

3. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pengguna laporan dalam 

menaksir perubahan dalam menghasilkan laba. 

4. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan 

kewajiban suatu bank, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan 

investasi. 

5. Memberikan informasi tentang sejauhmana pengungkapan informasi lain yang 

berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pengguna 

laporan, seperti informasi mengenai kebutuhan akuntansi yang dianut bank. 

 

 2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

 Sama seperti lembaga keuangan lainnya, bank juga memiliki beberapa jenis 

laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK). Artinya laporan keuangan ini dibuat sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan. Dimana menurut IAI (2007:07) jenis-jenis laporan keuangan bank 

yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Neraca 

Neraca atau disebut juga posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan (harta, 

utang, dan modal) perusahaan dalam satu tanggal tertentu. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil 

dan laba (rugi) perusahaan selama suatu periode tertentu. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang 

dimiliki pada saat ini. Laporan ini akan dibuat apabila terjadi perubahan modal. 

4. Laporan Arus Kas 



 

Laporan arus kas melaporkan jumlah kas yang dihasilkan dan digunakan oleh 

perusahaan melalui tiga tipe aktivitas yaitu: operasi, investasi, dan pendanaan. 

5. Catatan Atas Laporan Arus Kas 

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi 

apabila terdapat laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. 

 

2.3 Tingkat Kesehatan Bank 

 2.3.1 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank 

 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 berbagai 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 tingkat kesehatan bank menurut 

Taswan (2010:381): 

“Hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap 

kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas 

asset, manajemen, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar, dan 

dijadikan penilaian kuantitatif atau kualitatif setelah mempertimbangkan 

unsur judgement.” 

 Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan 

berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk 

menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMELS. Analisis ini 

terdiri dari aspek capital, asset, management, earnings, liquidity, dan sensitivity to 



 

market. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian akan menghasilkan kondisi 

suatu bank. Secara umum penilaian tingkat kesehatan bank dapat dirangkum pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 

Bobot Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

 

Faktor yang dinilai Bobot 

Capital 

Assets 

Management 

Earnings 

Liquidity 

25% 

30% 

25% 

10% 

10% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia, 30 April  

(dalam Irmayanto, 2009) 

 

 2.3.2 Penilaian Kecukupan Permodalan (Capital) 

 Penilaian pertama adalah aspek permodalan (capital) suatu bank. Dalam 

aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan 

kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Kecukupan modal (capital 

adequacy) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen dalam 

mengidentifikasi, megukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul 

yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. 

 Perhitungan capital adequacy ini didasarkan atas prinsip bahwa setiap 

penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar 

persentase tertentu (risk margin) terhadap jumlah penanamannya. Berdasarkan 

Pakfeb 1991, perbankan diwajibkan memenuhi Kewajiban Penyertaan Modal 

Minimum atau dikenal dengan CAR (Capital Adequacy Ratio), yang diukur dari 

persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sejalan 

dengan standar yang ditetapkan Bank of International Settlements (BIS), terhadap 



 

seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 

8% dari ATMR. Modal yang dimaksud terdiri dari: 

1. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas 

modal inti dan modal pelengkap. 

2. Modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor-

kantor cabangnya di luar Indonesia. 

 

 2.3.3 Penilaian Aktiva Produktif (Assets quality) 

 Aktiva produktif (Assets quality) ini menunjukkan kualitas asset 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 dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolekbilitasnya, yaitu 

apakah lancar, kurang lancar, diragukan atau macet. Pembedaan tingkat kolektibilitas 

tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya cadangan minimum penghapusan 

aktiva produktif yang harus disediakan oleh bank untuk menutup risiko 

kemungkianan kerugian yang terjadi. Berdasarkan Pakfeb 1991, bank wajib 

membentuk cadangan tersebut sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva 

produktif ditambah dengan: 

1. 3% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar, 

2. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan, 

3. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. 

 Non Performing Loans (NPL) menurut Taswan (2010:382), yaitu tingkat 

kredit bermasalah bila dibandingkan dengan total kredit yang telah diberikan kepada 

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

bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan dalam kredit kurang lancar, 

diraguakan, dan macet. Sedangkan kredit bermasalah itu sendiri dihitung secara kotor 

(gross) dengan tidak mengurangkan dengan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif. 



 

 2.3.4 Penilaian Manajemen (Management) 

 Penilaian manajemen dan strategi bisnisnya untuk ini menunjukkan 

kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi 

bisnisnya untuk mencapai target. 

 Penilaian manajemen menurut penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia 

No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah: 

“Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial 

pengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko, 

dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada 

Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.” 

 Keberhasilan dari manajemen bank didasarkan pada penialaian kualitatif 

terhadap manajemen yang mencakup beberapa komponen. Komponen tersebut terdiri 

dari manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, 

manajemen profitabilitas, dan manajemen likuiditas yang keseluruhannya meliputi 

250 aspek. Manajemen bank dapat diklasifikasikan sebagai sehat apabila sekurang-

kurangnya telah memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut. 

  

 2.3.5 Penilaian Profitabilitas (Earnings) 

 Penilaian profitabilitas (earnings) menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas 

dan trend earnings tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan 

kualitas earnings. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitaf terhadap 

profitabilitas bank yang diukur dengan dua rasio yang berbobot sama. Rasio tersebut 

terdiri dari: 

1. Rasio perbandingan laba dalam 12 bulan terakhir volume usaha dalam periode 

yang sama (Return on Assets atau ROA), dan 

2. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam 12 bulan 

(BOPO). 



 

 2.3.6 Penilaian Likuiditas (Liquidity) 

 Likuiditas (Liquidity) menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank 

pada saat ini dan masa yang akan datang, pengaturan likuiditas bank terutama 

dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus 

segera dibayar. Berdasarkan Pakfeb 1991, bank wajib memelihara likuiditasnya yang 

didasarkan pada dua rasio dengan bobot yang sama. Rasio tersebut sebagai berikut: 

1. Perbandingan jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar yaitu, 

kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga 

pasar uang dalam rupiah yang diberikan oleh bank lain 

2. Perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga, termasuk 

pinjaman yang diterima dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan. 

Tabel 2.2 

Kategori Kesehatan Bank Berdasarkan Nilai Kredit 

 

Nilai Kredit Predikat 

81 – 110 

66 - <81 

51 - 66 

0 - <51 

Sehat 

Cukup sehat 

Kurang sehat 

Tidak sehat 

       Sumber: Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Kasmir, 2010) 

2.4 Modal Bank 

 Secara umum pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh 

pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas usahanya 

yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Pengelolaan modal bagi 

bank agak berbeda pada usaha industri maupun bisnis perdagangan lainnya. 

 Menurut Pandia (2012:28) modal merupakan faktor penting dalam bisnis 

perbankan, namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank. Modal 



 

bank terdiri dari dua elemen yaitu modal inti (primary capital) dan modal pelengkap 

(secondary capital). 

Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas 

modal inti dan modal pelengkap, yang rincian komponennya sebagai berikut: 

a. Modal Inti 

Terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba 

setelah dikurangi pajak. Secara inti komponennya sebagai berikut: 

1) Modal disetor 

Modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang 

berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan 

simpanan wajib para anggota. 

2) Agio saham 

Selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga 

saham yang melebihi nilai nominalnya di pasar perdana. 

3) Cadangan umum 

Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba 

bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota sesuai ketentuan pendirian 

atau anggaran dasar masing-masing bank. 

4) Cadangan tujuan 

Bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu 

dan telah mendapat persetujuan rapat anggota diputuskan untuk tidak 

dibagikan. 

5) Laba yang ditahan (retained earnings) 

Saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota diputuskan untuk tidak 

dibagikan. 

6) Laba tahun lalu 



 

Laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum 

ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

atau rapat anggota. 

7) Laba tahun berjalan 

Laba yang diperoleh dalam tahun-tahun buku berjalan setelah dikurangi 

hutang pajak. 

8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya yang 

dikonsolidasikan 

Modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai 

penyertaan pada anak-anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan 

atau lembaga pembiayaan mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank. 

b. Modal Pelengkap 

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan dibentuk tidak dari laba 

setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. 

Secara rinci modal pelengkap dapat berupa: 

1) Cadangan revaluasi aktiva 

Cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang 

mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. 

2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan 

Cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, 

dengan maksud untuk menampung yang mungkin timbul sebagai akibat 

dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. 

3) Modal kuasi 

Menurut Bank of Internatinal Settlements disebut hybrid (debt/equity) 

capital instrument, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau 

warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang. 

4) Pinjaman subordinasi 

5) Pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman; 



 

b) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia; 

c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar 

penuh; 

d) Minimal berjangka waktu 5 tahun; 

e) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari 

Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank 

tersebut tetap sehat; dan 

f) Hak tagihannya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir 

dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan 

modal). 

 

2.4.1 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

Ketentuan tentang penyediaan modal minimun bank umum yang berlaku di 

Indonesia mengikuti standar Bank of International Settlements (BIS). Sejalan dengan 

standar tersebut, dalam rangka paket dregulasi tanggal 29 Februari 1991 (PakFeb’91), 

Bank Indonesia mewajibkan setiap bank menyediakan modal minimum sebesar 8% 

dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). 

Perhitungan penyediaan modal minimun atau kecukupan modal bank (capital 

adequacy) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki 

bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Perincian mengenai 

modal ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat administratif). 

Berikut adalah langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum 

bank menurut Dendawijaya (2009:41) sebagai berikut: 

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-

masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko masing-masing pos aktiva 

neraca tersebut. 

2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal 

rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing 

pos rekening tersebut. 



 

3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif. 

4. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank 

(modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR. 

Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dibandingkan dengan kewajiban 

penyediaan modal minimum (yakni 8%).  Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, 

dapatlah diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR 

(kecukupan modal) atau tidak. Jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio 

modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, 

modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal). 

Sebaliknya, bila hasilnya kurang dari 100% modal bank tersebut tidak memenuhi 

ketentuan CAR. 

2.4.2 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas harus menyesuaikan diri 

terhadap perkembangan perbankan internasional untuk dapat menyiapkan perbankan 

nasional menjadi bank yang siap bersaing. Untuk itu pula maka Bank Indonesia 

mengeluarkan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang dapat menjadi 

persyaratan bagi bank dalam mengelola modalnya tanpa mengabaikan risiko. Dimana 

pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut Siamat (2005:99) sebagai 

berikut: 

“Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang dihitung 

dengan membandingkan antara jumlah modal yang dimiliki bank dengan total 

aktiva tertimbang menurut risiko.” 

Sedangkan menurut Dendawijaya (2009:121) yaitu: 

“Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.” 

 Maka dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulakan bahwa, Capital 

Adequacy Ratio (CAR) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur 



 

kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam 

kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga, dengan rasio minimum 

8% atas permodalan terhadap aktiva yang mengandung risiko. 

Besarnya nilai Capital Adequacy Ratio suatu bank dapat dihitung sebagai berikut: 

    
ATMR

BankModal
CAR   

 Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan 

bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian 

bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Selain itu CAR juga merupakan 

rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank mengandung risiko 

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

modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber dari luar 

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

 Dimana Susilo, dkk (2004:28) menyatakan bahwa, Capital Adequacy Ratio 

(CAR) didapat dengan cara membagi modal inti ditambah modal pelengkap dibagi 

ATMR. ATMR adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan 

dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko 

diberi bobot 0%, dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan 

demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi 

modal dalam jumlah yang cukup. 

 Dimana perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara lengkap dapat 

dijelaskan seperti dibawah ini: 

1. Dasar perhitungan kebutuhan modal 

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR. Pengertian aktiva dalam 

perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva 

yang bersifat adminisratif sebagaimana yang tercermin pada kewajiban yang 

masih bersifat kontinjen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi 

pihak ketiga. Dalam menghitung ATMR terhadap masing-masing pos aktiva 



 

diberikan bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah penjamin, serta 

sifat angunan. Dapat ditambahkan bahwa untuk kredit-kredit yang penarikannya 

dilakukan secara bertahap, maka bobot risiko dihitung berdasarkan besarnya 

penarikan kredit pada tahap bersangkutan. 

2. Bobot risiko aktiva neraca 

Dengan memperlihatkan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka rincian bobot 

risiko untuk semua aktiva neraca bank baik dalam rupiah maupun valuta asing 

sebagai berikut: 

0% : a. Kas 

b. Emas dan mata uang emas 

c. Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh atau surat berharga 

yang diterbitkan atau dijamin oleh: 

1. Pemerintah pusat Republik Indonesia 

2. Bank Indonesia 

3. Bank sentral negara lain 

4. Pemerintah pusat negara lain 

d. Tagihan yang dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, 

mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang 

bersangkutan sebesar nilai jaminannya. Jaminan jenis ini dalam 

laporan bulanan dilaporkan dengan sandi golongan penjamin dari 

bank yang bersangkutan. 

20%  : Tagihan atau tagihan yang dijamin oleh atau surat berharga yang 

 diterbitkan atau dijamin oleh: 

1. Bank-bank di dalam negeri (termasuk kantor cabang dari bank 

yang berkududukan di luar negeri) 

2. Pemerintah daerah di Indonesia 

3. Lembaga non departemen di Indonesia 

4. Bank-bank pembangunan multilateral 

5. Bank-bank utama (prime bank) diluar negeri 



 

50%  : a. Kredit kepemilikan rumah (KPR) yang dijamin oleh hipotik 

pertama dengan tujuan untuk dihuni. 

Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh atau surat berharga yang diterbitkan 

atau dijamin oleh BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain. 

100% : a. Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh atau surat berharga 

 yang diterbitkan atau dijamin oleh: 

- Badan usaha milik negara (BUMN) 

- Koperasi 

- Perusahaan swasta 

- Perorangan 

- Lainnya 

b. Penyertaan yang tidak dikonsolidasikan termasuk penyertaan pada 

bank lain 

c. aktiva tetap dan inventori (nilai buku) 

d. rupa-rupa aktiva 

e. antar kantor aktiva neto antar kantor aktiva dikurangi pasiva. 

 

2.5 Aktiva Produktif 

2.5.1 Pengertian Aktiva Produktif 

 Aktiva produktif (asset quality) ini menunjukkan kualitas asset sehubungan 

dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana 

bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dan bank dalam aktiva 

produktif dinilai 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 yang terjadi. 

 

 



 

2.5.2 Non Performing Loan (NPL) 

Selain itu, penentuan tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif yang sehat 

menurut Bank Indonesia sangat erat kaitannya dengan tingkat Non Performing Loans 

(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 Indonesia 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 Loans yaitu membandingkan 

antara kredit tidak lancar dengan total kredit yang diberikan. (Budisantoso dan 

Triandaru, 2006:53) 

Batas aman NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal sebesar 

5%. Non Performing Loans (NPL) ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. 

Secara formulasi dinyatakan sebagai berikut: 

%100x
KreditTotal

BermasalahKredit
NPL  

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

Februari 1991, yang termasuk ke dalam aktiva produktif sebagai berikut: 

a. surat berharga, 

b. penempatan pada bank lain, 

c. penyertaan, 

d. kredit yang disalurkan, 

e. transaksi rekening administratif. 

 

 



 

2.6 Profitabilitas Bank  

2.6.1 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 Hasibuan (2006:100), bahwa: 

“Profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba 

yang dinyatakan dalam presentase.” 

Sedangkan menurut Dendawijaya (2009:118), menmyatakan bahwa pengertian 

profitabilitas sebagai berikut: 

“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 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. Hasibuan (2006:100) menyatakan 

bahwa, Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia 

didasarkan pada dua indikator yaitu sebagai berikut: 

1. Return On Assets (ROA) atau tingkat pengembalian asset, 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%. 

 

2.6.2 Return On Assets (ROA) 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, 



 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik 

pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. 

 Dimana pengertian Return On Assets (ROA) menurut Hasibuan (2006:100) 

sebagai berikut: 

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

(earning before tax/EBT) selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume 

usaha dalam periode yang sama.” 

Secara formulasi dinyatakan sebagai berikut: 

%100x
AktivaTotal

PajakSebelumLaba
ROA  

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. 

 

2.7 Likuiditas Bank  

2.7.1 Pengertian Likuiditas Bank  

Likuiditas bank sangat penting karena besar likuiditas wajib minimum atau 

giro minimum bank telah ditetapkan Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Dimana 

likuiditas bank menurut Hasibuan (2006:94), sebagai berikut: 

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

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

Pengertian likuiditas bank menurut Dendawiajaya (2009:114): 

“Kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya 

atau kewajiban yang sudah jatuh tempo.” 

Likuiditas bank diartikan sebagai kemampuan penyediaan alat-alat likuid 

yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus 

dibayar. Pengukuran satu rasio antar jumlah kredit yang diberikan bank dan jumlah 



 

dana yang diterima merupakan salah satu komponen dalam faktor likuiditas. Menurut 

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 di duga sebelumnya, atau 

jatuh tempo (maturity profile) dari aset maupun liabilitas tidak terdeteksi dan 

sebagainya. 

2. Risiko Bunga (interest risk) 

Adanya berbagai variasi tingkat suku bunga dalam aset maupun liabilitas 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 

menutup kemungkinan akan terjadi erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank. 

 

2.7.2 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: 

%100x
KetigaPihakDanaTotal

KreditTotal
LDR  

Dimana menurut Kasmir (2010:290) menyatakan bahwa “Loan to Deposit 

Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.” 

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 rendah 

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 kredit 0, artinya likuiditas bank 

tersebut dinilai tidak sehat. 

2. Untuk rasio LDR di bawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank 

tersebut dinilai 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 antara 85% sampai 110%. 

 

2.8 Saham  

2.8.1 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 saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut 

sesuai dengan proporsi kepemilikannya yang tertera pada saham. 

Husnan (2005:35) mendefinisikan saham sebagai berikut: 

“Secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (pihak yang memiliki kertas) 

untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan dan berbagai kondisi 

yang memungkinkan pemodal menjalankan haknya.” 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006:6), yaitu: 

“Saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam 

suatu perusahaan atau perseroan terbatas.” 

Sedangkan menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:293), mendefinisikan saham 

yaitu: 

“Saham adalah sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 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.” 

 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 sebagian 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. 

 

2.8.2 Jenis-jenis Saham 

Saham terdiri dari beberapa jenis dan dapat dibedakan melalui cara pengalihan 

dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham (Ahmad, 2004:74), yaitu: 

1. Menurut cara pengalihan 

1) Saham atas unjuk (bearer stock). Di atas sertifikat saham ini tidak ditulis 

nama pemiliknya sehingga kepemilikannya atas unjuk ini dapat dengan 

mudah dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain karena sifatnya 

yang mirip dengan uang. 

2) Saham atas nama (registered stock). Di atas sertifikat ditulis nama pemiliknya. 

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 

hilang, pemilik dapat memintakan penggantinya karena namanya sudah ada 

dalam buku perusahaan. 

2. Menurut hak tagihan (klaim) 

1) 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 dividen dan hak atas keuangan 

perusahaan setelah dilikuidasi dibandingkan dengan saham preferen. 

2) Saham preferen (prefered stock). Di dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis 

saham preferen, yaitu: 

a. Cumulative prefered stock. Pemilik saham jenis ini memberikan hak 

kepada pemiliknya atas pembagian dividen yang sifatnya kumulatif dalam 

suatu presentase atau jumlah tertentu. Dalam arti bahwa kalau dalam tahun 



 

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. 

b. Non cumulative prefered stock. Pemilik saham jenis ini mendapatkan  

prioritas dalam pembagian dividen sampai pada suatu presentase atau 

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 ini tidak 

dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya. 

c. Participatin prefered stock. Pemilik saham jenis ini selain memperoleh 

dividen ekstra, setelah dividen dibayarkan penuh kepada seluruh 

pemegang saham pereferen, mereka juga memperoleh dividen ekstra 

bersama-sama dengan pemegang saham biasa. 

 

2.8.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Nilai pasar saham ini dipengaruhi oleh faktor yang langsung dan tidak 

langsung. Nilai saham dapat berubah setiap saat, tergantung kondisi pasar, persepsi 

investor terhadap perusahaan, informasi yang berkembang atau isu lain yang menerpa 

pasar modal. Di samping itu, harga saham pada dasarnya sangat terkait dengan 

kesehatan keuangan perusahaan. Ketika penghasilan perusahaan naik, keyakinan 

investor juga akan tinggi, maka harga saham biasanya naik. Jika perusahaan 

mengalami kerugian atau tidak mencapai target yang diharapkan harga saham 

biasanya jatuh. 

Kemudian menurut Darmaji dan Fakhrudin (2006:9), bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga saham yaitu: 

1. Penawaran dan permintaan 

Harga saham biasanya berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan 

penawaran di pasar modal. Fluktuasi harga saham mencerminkan seberapa minat 



 

investor terhadap saham suatu perusahaan. Oleh karena itu harga saham suatu saat 

bisa berubah seiring dengan minat investor untuk menginvestasikan modalnya 

pada saham. 

2. Harapan dan perilaku investor 

Harga saham dapat dipengaruhi oleh harapan investor atau perkiraan investor 

mengenai keputusan manajemen tentang kebijakan dividennya. 

3. Kondisi keuangan perusahaan 

Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari harga saham perusahaan yang 

bersangkutan di pasar modal. Kondisi perusahaan yang baik biasanya akan 

meningkatkan minat investor untuk membeli saham sehingga harga saham naik 

atau sebaliknya, jika kondisi perusahaan buruk maka akan memepengaruhi harga 

saham. 

 

2.9 Pengaruh Kesehatan Bank 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 kewajibannya dalam jangka pendek. Karena dengan banyaknya 

kredit bermasalah, akan menyebabkan terkikisnya permodalan bank yang dapat 

dilihat dari angka CAR. Menurunnya CAR tentu saja berakibat 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 resiko 

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

yang telah berhasil dihimpun bank dalam berbagai bentuk aktiva 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 Ardiani (2007) dan Purnomo (2007). Dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan, menunjukkan bahwa hasil penelitian untuk uji keseluruhan menyatkan 

hipotesis penelitian (Ha) diterima yang berarti terdapat pengaruh CAR, NPL, ROA, 

dan LDR terhadap harga saham bank. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keempat rasio tersebut, yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loans 

(NPL),  Return On Assets (ROA), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh 

terhadap harga saham bank. 

2.9.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (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 of International Settlements). 

Maka ketentuan CAR perbankan di Indonesia sebesar 8%, ketetapan CAR sebesar 

8% bertujuan untuk: 

- menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan 

- melindungi dana pihak ketiga pada bank yang bersangkutan 

- untuk memenuhi ketetapan BIS 



 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2007) dan Purnomo (2007) 

menyatakan kinerja keuangan CAR akan menjadi daya tarik bagi investor untuk 

menanamkan dananya. Oleh karena itu, semakin banyak investor berinvestasi 

menanamkan dananya berarti menunjukkan sinyal yang positif bagi pihak 

perusahaan. Dalam penelitian ini, CAR berpengaruh secara signifikan dan bersifat 

positif terhadap harga saham. 

 

2.9.2 Pengaruh Non Performing Loans (NPL) Terhadap Harga Saham 

Non Performing Loans (NPL) menurut Taswan (2010:382), yaitu tingkat 

kredit bermasalah bila dibandingkan dengan total kredit yang telah diberikan kepada 

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

bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan dalam kredit yang kurang lancar, 

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

(gross) dengan tidak mengurangkan dengan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif. 

Purnomo (2007) menyatakan dalam penelitiannya bahwa jumlah kredit yang 

disalurkan oleh perbankan akan berisiko menjadi kredit macet. Dengan kredit macet 

itu maka akan menaikkan tingkat NPL. Dengan NPL yang tinggi maka bank akan 

mempunyai risiko yang tinggi pula dan investor tidak mempunyai kepercayaan 

terhadap perbankan yang akan menyebabkan penurunan harga saham. 

 

2.9.3 Pengaruh Return On Assets (ROA) Terhadap Harga Saham 

Tadi (2005) dalam penelitiannya menggunakan Return On Assets (ROA) 

sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dalam dunia perbankan. Dengan pencapaian laba yang tinggi, 

maka investor dapat mengharapkan keuntungan dari dividen perusahaan. Motif 

investasi adalah untuk memperoleh laba yang tinggi, maka apabila suatu saham 

menghasilkan dividen yang tinggi yang membuat keterkaitan investor juga akan 

meningkat sehingga kondisi tersebut akan berdampak pada peningkatan harga saham. 



 

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Ardiani (2007) yang 

menunjukkan 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. 

 

2.9.4 Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Harga Saham 

LDR berpengaruh terhadap harga saham didasarkan pada penelitian Nasser 

dan Djaddang (2005). Dari aspek likuiditas, LDR yang tinggi berarti risiko 

berinvestasi menjadi tinggi. Dengan likuiditas bank yang rendah maka hal tersebut 

akan berdampak pada hilangnya kepercayaan konsumen pada bank tersebut. Kalau 

masyarakat sudah tidak percaya kepada bank tersebut, maka investor juga akan 

enggan untuk membeli saham perusahaan yang bersangkutan dan secara otomatis 

akan menururnkan harga saham perusahaan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2007) juga menunjukkan hasil yang 

sama dengan penelitian Nasser dan Djaddang (2005). LDR berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan. Dengan likuiditas yang 

tinggi dalam hal ini masih dalam batas yang ditetapkan Bank Indonesia maksimal 

sebesar 110%, maka hal tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen 

pada bank tersebut. Investor akan melirik perusahaan perbankan tersebut untuk 

menanamkan modalnya dan akan berdampak terhadap kenaikan harga saham. 

 

 

 

 

 

 

 


