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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Perbankan Indonesia 

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, “Perbankan adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. 

2.1.1 Pengertian Bank 

Berbagai definisi mengenai bank telah dikemukakan oleh berbagai kalangan 

dan ahli. Berikut akan dikemukakan beberapa pengertian bank. 

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

yaitu, “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”. 

Menurut PSAK No.31 Tahun 2009 Akuntansi Perbankan, “Bank adalah 

lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang 

mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana serta 

lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. 
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2.1.2 Jenis Bank 

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis 

perbankan. Menurut Kasmir (2010:35), penggolongannya dapat didasarkan sebagai 

berikut : 

1. Jenis bank berdasarkan undang-undang : 

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat 

dua jenis bank, yaitu : 

a. Bank Umum, dan 

b. Bank Perkreditan Rakyat. 

2. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya : 

a. Bank milik Pemerintah (BUMN atau BUMD), 

b. Bank milik Swasta Nasional, 

c. Bank milik Koperasi, 

d. Bank milik Swasta Campuran (nasional atau perwakilan), 

e. Bank milik Asing (cabang atau perwakilan). 

3. Jenis bank berdasarkan statusnys : 

a. Bank Devisa, 

b. Bank non Devisa. 

4. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil : 

a. Bank konvensional, dan 

b. Bank berdasarkan prinsip syariah. 
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2.1.3 Tingkat Kesehatan Bank 

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:51) 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.” 

Untuk menilai 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 sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan 

pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut 

harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya. 

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 sensitivitas 

terhadap risiko pasar. 

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi 

kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. 

Dijelaskan oleh Kasmir (2010:50), penilaian untuk menentukan kondisi suatu 

bank biasanya menggunakan analisis CAMELS, yaitu : 
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1. Aspek permodalan 

Dalam aspek permodalan yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan 

kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. 

2. Aspek kualitas aset 

Dalam aspek kualitas aset yang dinilai adalah jenis aset yang dimiliki oleh 

bank. 

3. Aspek kualitas manajemen 

Dalam aspek kualitas manajemen yang dinilai adalah kualitas manusianya 

dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dapat dilihat dari segi pendidikan 

dan pengalaman karyawan dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. 

4. Aspek likuiditas 

Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan dapat 

membayar semua utang-utangnya terutama simpanan tabungan, giro dan 

deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan 

kredit yang layak dibiayai. 

5. Aspek rentabilitas 

Merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan laba atau untuk mengukur 

tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.  

6. Aspek sensitivitas 

Seperti kita ketahui dalam melepaskan kreditnya, perbankan harus 

memperhatikan dua unsur, yaitu tingkat perolehan laba yang harus dicapai dan 

risiko yang akan dihadapi. Pertimbangan risiko yang harus diperhitungkan 
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berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. Sensitivitas terhadap risiko ini 

penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya 

kesehatan bank juga terjamin. 

2.2 Kredit 

2.2.1 Pengertian Kredit dan Unsur Kredit 

Menurut Hasibuan (2009:87) “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang 

harus di bayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati”. 

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, “Kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah 

pemberian pinjaman baik berupa uang atau barang yang mewajibkan pihak peminjam 

mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah disepakati disertai dengan bunga 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit 

menurut Kasmir (2010:98) adalah sebagai berikut : 
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1. Kepercayaan 

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar di terima kembali 

di masa tertentu di masa datang. 

2. Kesepakatan kredit 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

3. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 

mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu 

tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 

4. Risiko 

Setiap risiko yang terjadi menjadi tanggungan bank, baik risiko yang di 

sengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak di sengaja seperti 

bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan. 

5. Balas jasa 

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa, yang 

di kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya 

administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank 

yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil. 
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2.2.3 Tujuan Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian 

kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan 

utama pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2010:100) adalah sebagai berikut : 

1. Mencari keuntungan 

Hal ini dimaksud untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. 

2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik 

dana investasi maupun dana untuk modal kerja. 

3. Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti 

adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 

2.2.4 Prinsip Pemberian Kredit 

Pada umumnya kegiatan utama bank yang paling menguntungkan adalah 

dalam bentuk kredit, namun demikian risiko yang dihadapi oleh bank dalam 

pemberian kredit tersebut juga besar. Oleh karena itu, bank harus berhati-hati dalam 

menempatkan dana dalam bentuk kredit. Menurut Kasmir (2010:108) cara yang 

dipergunakan oleh suatu bank dalam mengurangi risiko kredit tersebut adalah dengan 

melakukan analisis secara mendalam terhadap calon nasabah yang akan diberikan 

kredit. Analisis tersebut mencakup prinsip 5C, yaitu : 
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1. Character, suatu keyakinan bahwa sifat dari penerima kredit benar-benar 

dapat dipercaya. Hal ini dapat tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun 

yang bersifat pribadi seperti, keadaan keluarga, gaya hidup, dan pekerjaan. 

2. Capital, untuk melihat darimana sumber modal berasal dan penggunaan 

modal apakah telah efektif . 

3. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik fisik 

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 

4. Capacity, kemampuan pihak penerima kredit untuk membayar bunga dan 

cicilan kredit. Aspek yang perlu dianalisis adalah kemampuan calon nasabah 

dalam mejalankan usahanya. 

5. Condition of Economy, merupakan kondisi perekonomian pada saat kredit 

dikeluarkan, serta prospek usaha yang dijalankan calon nasabah. 

Dengan melakukan analisis 5C bank akan mempunyai keyakinan bahwa 

kredit yang diberikan kepada calon nasabah  akan dapat dikembalikan sesuai dengan 

jangka waktu yang diperjanjikan. 

2.3 Risiko Kredit 

Salah satu kegiatan utama bank untuk meningkatkan profitabilitas adalah 

melalui pemberian kredit. Selain menjadi sumber pendapatan bank, aktivitas 

pemberian kredit rentan terhadap risiko yang dapat menjadi salah satu penyebab 

utama bank menghadapi masalah dan berujung dengan kebangkrutan. 
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Ali (2006:27), menyatakan bahwa “Bagi kebanyakan bank, risiko kredit 

tersebut merupakan unsur yang paling memiliki potensi tercepat dalam menggerogoti 

modal bank”. 

Masalah dalam aktivitas pemberian kredit yang umum terjadi adalah 

ketidakmampuan nasabah untuk melakukan kewajibannya kepada pemberi kredit. 

Sehingga yang harus menjadi pertimbangan dalam memberikan kredit adalah dengan 

memperhatikan risiko yang akan dihadapi. 

Menurut Kuncoro (2012:420), “Kredit bermasalah adalah suatu keadaan di 

mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya 

kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya”. 

Fahmi (2010:18), menyatakan “Risiko kredit merupakan bentuk 

ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam 

menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh 

tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan 

kesepakatan yang berlaku”. 

Risiko kredit merupakan risiko yang wajar terjadi mengingat salah satu usaha 

inti bank itu sendiri adalah pemberian kredit. Sebelum memberikan kredit, bank harus 

mengumpulkan informasi memadai tentang pihak peminjam agar dapat 

meminimalisir risiko kredit yang akan dihadapi di kemudian hari. 

Namun menurut Manurung dan Rahardja (2004:168), “Para pengelola bank 

menyadari adanya hubungan searah antara tingkat pengembalian yang diharapkan 
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dengan tingkat risiko. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan, 

semakin tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi”. 

Kredit bermasalah menurut menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan 

kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), 

dan macet (M). 

Sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR 

tanggal 12 November 1998, kualitas kredit di nilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu 

berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/11/PBI 2000, suatu bank 

dikatakan sehat adalah apabila memenuhi salah satu syarat, “Memiliki kredit 

bermasalah dengan perkembangan yang membaik dan dinilai dapat diturunkan 

menjadi 5% (lima perseratus)”. Jika bank memiliki persentase kredit bermasalah 5% 

atau kurang dari 5% dari total kredit yang disalurkannya, maka bank tersebut dapat 

dikatakan sehat. 

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2012:223), “Apabila sampai terjadi 

kredit bermasalah, maka bank harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit 

bermasalah sampai tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan penghapusan kredit 

dan pengelolaan kredit yang telah dihapusbukukan”. 

Menurut Muljono (1999:153), rumus yang digunakan untuk mengukur risiko 

bank atas kredit yang tidak dapat di bayar kembali oleh para debiturnya (baik pokok 

maupun bunganya) adalah : 



17 

 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐵𝑎𝑑 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠
 

 

2.4 Efisiensi Operasi 

Definisi efisien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, “Tepat atau 

sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang 

waktu, tenaga, biaya)”. Dengan demikian efisiensi operasi adalah hubungan input dan 

output yang dihasilkan dengan sumber daya yang dipakai dalam melakukan aktivitas 

operasional. 

Untuk menghadapi persaingan dan tuntutan konsumen, pengelolaan secara 

efisien merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank untuk menjaga 

kelangsungan operasionalnya dalam jangka waktu lama. 

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2012:523), “Bank yang dalam kegiatan 

usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam 

mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada 

masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha”. 

Lebih lanjut Kuncoro dan Suhardjono (2012:523) menjelaskan, “Dengan 

adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan 

diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang 

disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan 

dan kesehatan perbankan yang meningkat”. Dari uraian-uraian tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa efisiensi operasi pada bank sangat berperan penting karena hal 

tersebut dapat mempengaruhi kinerja bank. 

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2012:524), Bank Indonesia biasa 

menggunakan BOPO sebagai proksi dari efisiensi operasional. Dinyatakan bahwa, 

“BOPO merupakan rasio biaya operasional per pendapatan operasional, yang menjadi 

proksi efisiensi operasional seperti yang biasa digunakan oleh Bank Indonesia”. 

Sedangkan Riyadi (2006:158), mengungkapkan bahwa “BOPO adalah rasio 

perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, semakin 

rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, 

karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan”. 

Lebih lanjut Riyadi (2006:158) menjelaskan, “Dari rasio ini dapat diketahui 

tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank. Jika angka rasio menunjukkan angka 

di atas 90% dan mendekati 100% ini berarti bahwa kinerja bank tersebut 

menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah.” 

 

Berdasarkan SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dan Riyadi 

(2006:159), rumus yang digunakan untuk mengukur BOPO adalah : 

 

BOPO =  
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
 ×100% 
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2.5 Profitabilitas 

2.5.1 Pengertian Profitabilitas 

Kemampuan menghasilkan laba dalam periode tertentu atau yang lebih di 

kenal dengan profitabilitas, dapat digunakan untuk mengetahui seberapa efektif dan 

efisiennya ukuran yang digunakan perusahaan terhadap kinerja perbankan (Munawir, 

2007:86). Munawir (2014:16), juga mengatakan bahwa “Profitabilitas merupakan 

salah satu tujuan perusahaan dalam menganalisa laporan keuangannya”. 

2.5.2 Analisis Rasio Profitabilitas 

Menurut Dendawijaya (2009:118), “Analisis rasio rentabilitas bank adalah 

alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai oleh bank yang bersangkutan”. Nilai profitabilitas merupakan nilai 

pengukuran atas kesehatan perusahaan. 

Harahap (2008:304) juga berpendapat mengenai rentabilitas, yaitu “Rasio 

Rentabilitas atau disebut juga Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya”. 

 Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya untuk pemilik 

usaha atau manjemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama pihak-

pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Menurut 

Kasmir (2011:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun 

pihak lain adalah : 
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1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode 

tertentu. 

2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. 

Manfaat menggunakan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2011:198) 

adalah: 

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode. 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

 

Salah satu jenis rasio profitabilitas yang umum digunakan adalah Return on 

Assets (ROA). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan total aktiva 

yang dimiliki bank. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat 
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keuntungan yang dicapai bank tersebut. Menurut Hasibuan (2009:100), rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

ROA =  
Laba Sebelum Pajak 

Total Aset
 ×100% 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah digunakan juga 

oleh beberapa peneliti terdahulu, sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti 

Proksi 

yang 

digunak

an 

Judul Hasil 

1. Rida Rahim 

dan Yuma 

Irpa ( 2008 ) 

CAR, NPL, 

BOPO, 

ROA, ROE 

Analisa Efisiensi 

Operasional Terhadap 

Profitabilitas 

Hasil penelitian menunjukkan 

CAR, NPL dan BOPO 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas 

2. Bambang 

Sudiyatno 

dan Asih 

Fatmawati 

CAR, 

LDR, 

BOPO, 

ROA 

Pengaruh Risiko Kredit 

dan Efisiensi Operasional 

Terhadap Kinerja Bank 

(Studi Empiris pada Bank 

yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

CAR dan LDR berpengaruh 

positif, tetapi pengaruh tersebut 

secara statistik tidak signifikan 

terhadap profitabilitas Bank 

(ROA) sedangkan BOPO 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas 

Bank (ROA). 

3. T. F. 

Kolapo, R. 

K. Ayeni & 

M. O. Oke 

(2012) 

NPL, ROA Credit Risk and 

Commercial Banks’ 

Performance in Nigeria: 

A Panel Model Approach 

Sebuah peningkatan sebesar 

100% dalam NPL mengurangi 

profitabilitas (ROA) sekitar 6,2% 

pada bank komersial di Nigeria 

4. Melina NPL, ROA Analisis Pengaruh Risiko 

Kredit Terhadap Tingkat 

Profitabilitas Pada PT. 

Bank Negara Indonesia, 

Tbk. Pekanbaru 

Tingkat risiko kredit cenderung 

mengalami fluktuasi atau naik 

turun sedangkan rata-rata ROA 

cenderung stagnant sehingga 

disimpulkan pengaruh risiko 
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kredit terhadap profitabilitas 

memiliki pengaruh yang besar. 

5. Yuliani 

(2007) 

BOPO, 

ROA 

Hubungan Efisiensi 

Operasional dengan 

Kinerja Profitabilitas pada 

Sektor Perbankan yang go 

public di Bursa Efek 

Pengujian secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap profitabilitas dan secara 

bersama-sama mampu 

memberikan kontribusi terhadap 

variabel terikatnya (ROA). 

6. Dieni Nurul 

A (2013) 

NPL, 

BOPO, 

ROA, ROE 

Pengaruh Risiko Kredit 

dan Efisiensi Operasi 

Terhadap Profitabilitas 

Risiko kredit dan efisiensi operasi 

pada Bank umum berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. 

7. A. B. 

Nusantara 

(2009) 

NPL, 

BOPO, 

ROA 

Analisis Pengaruh NPL, 

CAR, LDR, dan BOPO 

terhadap Profitabilitas 

Bank 

 NPL dan BOPO secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA pada bank Go 

Public 

 NPL dan BOPO secara parsial 

berpengaruh tidak signifikan 

terhdap ROA pada bank Non 

Go Public 

8. Ita Ari 

Sasongko 

NPL, LDR, 

CAR, ROA 

Analisis Pengaruh Risiko 

Kredit, Perputaran Kas, 

Likuiditas, Tingkat 

Kecukupan Modal, dan 

Efisiensi Operasional 

Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan Perbankan 

yang Terdaftar di BEI 

Periode 2007-2013 

NPL dan BOPO berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

ROA, perputaran kas dan CAR 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA, 

sedangkan LDR berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap ROA. 

9. Nur Fadlilah 

(2009) 

 

 

 

LDR, 

CAR, 

BOPO, 

ROA 

Analisis Pengaruh 

Likuiditas, Struktur 

Modal, dan Efisiensi 

Operasional Terhadap 

Profitabilitas pada Bank 

Syariah Mandiri 

 Terdapat pengaruh positif 

antara likuiditas, struktur modal 

dan efisiensi operasional secara 

bersama-sama terhadap 

profitabilitas.independen dalam 

penelitian 

10. A. P. Utomo 

(2008) 

NPL, CAR, 

NPM, 

ROE, ROA 

Pengaruh Non Performing 

Loan terhadap Kinerja 

Keuangan Bank 

Berdasarkan Rasio 

Likuiditas, Solvabilitas, 

dan Profitabilitas pada 

PT. Bank Mandiri 

(Persero) 

5 variabel yang dipengaruhi oleh 

NPL : Primary Ratio, Capital 

Ratio, Capital Adequacy Ratio, 

Net Profit Margin, Return on 

Equity Capital, dan Return on 

Asset  

11 A. D. 

Permatasari 

(2012) 

LDR, 

CAR, 

NPM, 

NPL, 

BOPO, 

ROE 

Analisis Pengaruh CAR, 

LDR, NIM, NPL, BOPO, 

GWM, dan Institutional 

Ownership Terhadap 

Profitabilitas 

NPL tidak berpengaruh terhadap 

ROE sedangkan BOPO 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap ROE 

Sumber: Berbagai skripsi, tesis dan jurnal 
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Berdasarkan atas penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat 

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu menganalisis tingkat kinerja 

perusahaan perbankan. Hal yang spesifik dalam penelitian ini adalah objeknya, yaitu 

pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan adalah profitabilitas yang diproksikan oleh ROA, serta 

variabel independennya yaitu risiko kredit yang diproksikan oleh CRR dan efisiensi 

operasi yang diproksikan oleh BOPO. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan selalu mempunyai perkiraan atas target laba yang ingin 

dicapai dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Wahjono (2010:15), bahwa “Sebagai unit bisnis, bank senantiasa 

berorientasi laba”. 

Salah satu kegiatan utama bank untuk meningkatkan profitabilitas adalah 

dengan pemberian kredit. Keuntungan utama dari bisnis perbankan diperoleh dari 

selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dana dengan bunga 

pinjaman atau kredit yang disalurkan kepada peminjam dana. Selain menjadi sumber 

pendapatan bank, aktivitas pemberian kredit rentan terhadap risiko yang ditimbulkan 

akibat para nasabah tidak mampu untuk melakukan kewajibannya kepada pemberi 

kredit. 
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Selain dengan upaya penyaluran kredit, bank juga perlu menekan biaya 

operasional di atas pendapatan operasional agar tercipta efisiensi dalam operasi bank 

yang akan berdampak pada perbaikan keuntungan bank itu sendiri. 

Semakin kuat kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit 

dan mampu membiayai kegiatan operasinya, maka akan memberikan kontribusi yang 

cukup besar bagi profitabilitas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa risiko 

kredit dan efisiensi operasi memiliki pengaruh dalam perubahan pendapatan bagi 

bank untuk waktu jangka pendek. 

Rasio untuk mengukur tingkat risiko kredit diproksikan dengan CRR (Credit 

Risk Ratio) dikarenakan CRR dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit 

bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu 

bank. Rasio ini merupakan perbandingan antara total kredit bermasalah terhadap total 

kredit yang diberikan. Semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar pula 

perolehan laba. 

Selain penyaluran kredit, yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank 

adalah efisiensi operasi. Efisiensi operasi dilakukan untuk mengetahui apakah bank 

telah melakukan kegiatan operasionalnya dengan benar dalam arti sesuai dengan yang 

diharapkan manajemen pemegang saham. 

Bank dapat dikatakan efisien dalam menjalankan operasi perusahaan jika 

biaya operasionalnya lebih rendah daripada pendapatan operasionalnya. Efisiensi 

operasi juga berpengaruh terhadap kinerja bank yaitu menunjukkan apakah bank telah 

menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna sehingga bisa dikatakan 
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semakin efisien maka bank akan mempunyai kesempatan meningkatkan laba yang 

lebih besar. Efektivitas dan efisiensi peningkatan laba yang diperoleh perusahaan 

dapat diukur melalui rasio profitabilitas. 

BOPO (biaya operasional dan pendapatan operasional) adalah rasio untuk 

mengukur tingkat efisiensi operasi bank dengan cara membandingkan biaya 

operasional yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh. 

Semakin tinggi nilai BOPO menunjukkan tingkat efisiensi operasi bank semakin 

buruk. Efisiensi operasi yang buruk menunjukkan pengeluaran bank lebih besar 

daripada pendapatannya. 

Rasio profitabilitas digunakan manajemen perusahaan untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Laba yang diperoleh 

perusahaan bukan merupakan satu-satunya tujuan perusahaan. Tujuan lain dari suatu 

perusahaan adalah adanya efisiensi dari efektivitas penggunaan aktiva yang 

digunakan untuk memperoleh laba tersebut. 

 Cara yang paling umum yang digunakan perusahaan untuk menilai dan 

mengukur efektivitas penggunaan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba 

adalah melalui analisis rasio, salah satunya return on assets. Di bawah ini adalah 

gambaran dari kerangka pemikiran penulis: 
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Gambar 2.1 

 

Kerangka Pemikiran 
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2.8 Hipotesis Penelitian 

Menurut Hartono (2013:56), “Hipotesis merupakan dugaan yang akan diuji 

kebenarannya dengan fakta yang ada”. Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan 

penelitian dan tinjauan pustaka, maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H0.1 : Risiko kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

HA.1 : Risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas. 

H0.2 : Efisiensi operasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

HA.2 : Efisiensi operasi berpengaruh terhadap profitabilitas.  

H0.3 : Risiko kredit dan efisiensi operasi tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap profitabilitas. 

HA.3 : Risiko kredit dan efisiensi operasi berpengaruh secara simultan terhadap 

profitabilitas. 

Bank Profitabilitas 

ROA 

Penyaluran 

Kredit 

Efisiensi Operasi 

BOPO 

Risiko Kredit 

CRR 


