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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Bank 

Bank bukanlah hal asing pada masa sekarang ini. Masyarakat memandang bank 

sebagai lembaga untuk menabung, menyimpan dan meminjam uang. Secara 

sederhana bank dapat diartikan sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana 

tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 12:2012). 

2.1.1. Pengertian Bank 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November tentang perbankan adalah Bank merupakan 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. Melalui pengertian-pengertian bank tersebut 

bahwa bank dapat diartikan sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan 

merupakan lembaga intermediasi antara pihak surplus atau pihak yang mempunyai 

kelebihan dana ke pihak yang defisit atau pihak yang membutuhkan dana. 

2.1.2. Fungsi Bank 

Salah satu fungsi bank adalah sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana dan kekurangan dana. Menurut Kasmir (2012:9) fungsi bank adalah 

sebagai berikut : 

1. Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dlam bentuk simpanan, dalam hal 

ini bank sebagai tempat penyimpanan uang untuk berinvestasi bagi masyarakat. 

Tujuan utama masyarakat. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan 

memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk 
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memudahkan  melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, 

baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank 

menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang 

ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara 

umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro 

(demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan deposito 

(time deposit). 

2. Menyalurkan dana (lending) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan 

pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana 

bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan 

dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit 

diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau 

tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari  kerugian tersebut layak 

diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian 

akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan 

berbagai sebab. Jenis kerdit modal kerja atau kredit perdagangan. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti pengiriman uang (transfer), 

penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan 

surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of  

credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, traveler cheque  dan jasa 

lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan jas pendukung dari kegiatan pokok 

bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana 

2.1.3. Jenis-Jenis Bank 

Bank dikelompokkan pada beberapa jenis, menurut Kasmir (2012:22) sebagai 

berikut: 

1. Dilihat dari fungsinya 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis 

perbankan terdiri dari dua jenis bank, yaitu: 
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a. Bank Umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasaran prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

Di samping kedua jenis bank tersebut dalam praktiknya masih terdapat satu jenis 

bank yang ada di Indonesia, yaitu Bank Sentral. Jenis bank ini bersifat tidak 

komersial seperti halnya bank umum dan bank perkreditan rakyat. Fungsi bank 

sentral ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 

1999. Bank sentral mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai dan memelihara 

kestabilan rupiah. 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya 

Jenis bank dilihat dari kepemilikannya maksudnya siapa saja yang memiliki bank 

tersebut. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya antara lain: 

a. Bank milik Pemerintah, dimana akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh 

pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah 

pula. Contohnya BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, dan BPD. 

b. Bank milik Swasta Nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian 

besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan 

oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. 

Contohnya BCA, Bank Danamon, Bank Bumi Putera. 

1) Bank milik Asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. 

Contohnya Bank of Tokyo, City Bank, Bank of America. 

2) Bank milik Campuran, merupakan bank yang kepemilikan 

sahamnyadimiliki oleh pihak asing swasta nasional. Dimana kepemilikan 

sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. 
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Contohnya Bank Finconesia, Bank Sakura Swadarma, Sanwa Indonesia 

Bank 

3. Dilihat dari segi status 

Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari  status dibagi dalam dua macam, yaitu: 

a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, 

misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, 

pembukaan dan pembayaran Letter of Credit (L/C), transaksi lainnya. 

b. Bank Non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti bank devisa. 

4. Dilihat dari cara menentukan harga 

Dilihat dari segi menentukan harga diartikan sebagai cara penentuan keuntungan 

yang akan diperoleh, antara lain: 

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank 

yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu: 

1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti 

giro, tabungan, maupun deposito. 

2) Untuk jasa-jasa lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau 

menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu 

seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya 

lainnya yang sering disebut dengan fee based. 

b. Bank yang Berdasarkan prindsip Syariah 

Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip 

syariah adalah dengan cara: 

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) 
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3) Prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah) 

4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) 

5) Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 

pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) 

2.2. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi serta media penting yang 

digunakan oleh para pengelola perusahaan dalam proses pengambilan keputusan 

tersebut. Laporan keuangan perusahaan lazim diterbitkan secara periodik, bisa 

tahunan, semesteran, triwulan, bulanan bahkan bisa harian. Laporan Keuangan 

merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan 

posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan (Munawir,2002:35). 

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Hanafi (2003:69), laporan keuangan adalah informasi yang dapat 

dipakai untuk pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon investor sampai 

dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan 

informasi mengenai profitabilitas, risiko, timing aliran kas, yang kesemuanya akan 

mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan.  

Menurut Munawir (2002:45), laporan keuangan adalah laporan yang terdiri dari 

neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan keuangan dan modal dari suatu 

perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan pehitungan laporan laba-rugi 

memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang 

terjadi selama tertentu, dan laporan perubahan modal menunjukan sumber dan 

penggunaan atau alasan-alasan yang menyeb abkan perubahan modal perusahaan.  

Ridwan dan Inge (2003:68) mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah 

suatu laporan yang mengambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan 
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sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut. 

Lebih lanjut dikemukakan oleh Leopold dan Jhon bahwa Financial statement 

analysis applies analytical tools and techniques to general purpos financial 

statements and related data to derives estimates and inferences useful in bussines 

decision (Fahmi, 2011:23).  Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan 

keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Dalam rangka peningkatan 

transparansi kondisi keuangan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan 

Bank, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan 

cakupan yang tediri dari : 

1. Laporan Tahunan dan Laporan keuangan tahunan 

Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam 

kurun waktu satu tahun. Laporan Keuangan Tahunan adalah Laporan keuangan 

akhir tahun bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang 

berlaku dan wajib diaudit oleh Akuntan publik. 

Laporan keuangan Tahunan adalah: 

a. Neraca, menggambarkan posisi keuangan dari sati kesatuan usaha yang 

merupakan keseimbangan antara aktiva, utang, dan modal pada suatu tanggal 

tertentu. 

b. Laporan laba rugi merupakan ikhtisar dari seluruh pendapatan dan beban dari 

satu kesatuan usaha untuk satu periode tertentu. 

c. Laporan perubahan equitas adalah laporan perubahan modal dari satu 

kesatuan usaha selama satu periode tertentu yang meliputi laba komprehensif, 

investasi dan distribusi dari dan kepada pemilik. 

d. Laporan arus kas berisi rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik 

yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dari satu 

kesatuan usaha selama satu periode tertentu. 
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2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan 

Laporan ini adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan. 

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan 

Laporan ini adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan bulanan 

bank umum yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan setiap 

bulan. 

4. Laporan keuangan Konsolidasi 

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau memiliki anak 

perusahan, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan 

pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil dari proses akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk 

membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun pihak eksternal 

perusahaan. 

2.2.2. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun berdasarkan beberapa macam bentuk laporan 

keuangan. Menurut Hanafi (2003:50), laporan keuangan yang disusun oleh 

manajemen perusahaan pada umumnya, yaitu: 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, utang serta modal dari 

suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuannya adalah untuk menunjukan 

posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada 

waktu di mana buku-buku ditutup dan di tentukan sisanya pada suatu akhir tahun 

fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut Balance Asset. Neraca 

merupakan laporan yang menunjukan keadaan keuangan suatu unit usaha pada 

tanggal tertentu. Neraca menampilkan sumberdaya ekonomis (asset), kewajiban 
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ekonomis (utang), modal saham, dan hubungan antar item tersebut. Dengan 

demikian neraca dapat meringkaskan posisi keuangan suatu perusaahaan pada 

tanggal tertentu. Neraca dimaksudkan membantu pihak eksternal untuk 

menganalisis likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, kemampuan 

operasional, dan kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. 

2. Laporan Laba-Rugi (Income Statement) 

Laporan laba-rugi merupakan laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, 

rugi-laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Kegiatan 

perusahaan selama periode tertentu mencakup aktivitas rutin atau operasional, dan 

aktivitas-aktivitas ini perlu dilaporkan dengan semestinya agar pembaca laporan 

keuangan memperoleh informasi yang relevan. Ada beberapa elemen pokok 

dalam laporan laba-rugi antara lain: pendapatan operasional, beban operasional, 

dan untung atau rugi (Gain or Loss). Pendapatan didefinisikan sebagai asset 

masuk selama periode dimana perusahaan mempoduksi dan menyerahkan barang 

yang merupakan operasi pokok perusahaan. Beban operasional didefinisikan 

sebagai asset keluar selama periode dimana perusahaan memproduksi dan 

menyerahkan barang. Untung (gain) didefinisaikan sebagai kenaikan modal 

saham dari transaksi yang bersifat insidental. Rugi (loss) didefinisikan sebagai 

penurunan modal saham dari transaksi yang bersifat insidental. 

3. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow) 

Laporan arus kas digunakan untuk menganalisis dan memberikan informasi 

mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. 

Laporan aliran kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai efek kas dari 

kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu. 

Tujuan utama dari analisis laporan kas adalah untuk menaksir kemapuan 

perusahaan menghasilkan kas. 
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Ketiga jenis diatas merupakan jenis laporan keuangan utama, sedangkan 

sebagai pelengkapnya yaitu: 

a. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Change in Equity) 

b. Catatan atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statement) 

2.2.3. Manfaat Laporan Keuangan 

Banyak pihak yang menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang berbeda, Menurut PSAK (IAI,2004:67) berikut merupakan 

paparan manfaat laporan keuangan untuk beberapa pihak: 

1. Investor 

Penanaman modal resiko dan penagihan mereka berkepentingan dengan resiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik 

pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk membayar deviden. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok - kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik 

dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan perusahaan 

dalam memeberi jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman tersebut serta bunganya dapat 

dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok Kredit Usaha Lainnya 

Manfaat laporan keuangan bagi pemasok dan kreditor usaha lainnya yang tertarik 

dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah 

yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan 
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pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pemberi pinjaman 

kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan 

hidup perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama kalo mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang 

dengan atau tergantung perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di kekuasaan berkepentingan 

dengan alokasi sumber daya dan kerena itu berkepentingan dengan aktivitas 

perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas 

perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar menyusun statistik 

pendaptan nasional dan pendapatan lainya. 

7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, 

perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, 

termasuk jumlah orang yang dipekerjakan danperlindungan terhadap penanaman 

modal domestik. Manfaat laporan keuangan dalam hal ini dapat membantu 

masyarakat dengan menyediakan informasi kecendrungan dan perkembangan 

terakhir kemakmuran serta rangkaian aktivitas. 

2.2.4. Penggunaan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan sebagai cermin atas kinerja perusahaan yang sudah di capai. 

Darsono dan Ashari (2008:45) menyebutkan bahwa dalam UU No. 1/1995 tentang 

Perseroan Terbatas (PT) dijelaskan bahwa laporan keuangan digunakan sebagai alat 

pertanggungjawaban bagi pengurus suatu perusahaan (Direksi dan Komisaris). Oleh 

karenanya, laporan keuangan wajib disampaikan kepada pemilik perusahaan. Namun, 

dengan semakin besarnya keterlibatan pihak lain, laporan keuangan kemudian 

menjadi bagian yang penting pula bagi pihak lain non pemilik, yakni kreditur, 
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supplier, pemerintah, karyawan dan sebagainya. Selain itu, laporan keuangan 

digunakan juga untuk menurunkan information asymetry, yaitu suatu kondisi dimana 

informasi yang dimiliki oleh satu pihak lebih banyak dibandingkan dengan pihak 

lainnya. Seperti informasi yang dimiliki oleh Direksi perusahaan lebih banyak 

dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Sehingga, 

dengan adanya laporan keuangan, informasi akan tersebar secara merata antara 

pengelola dan pemilik perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan dapat 

menurunkan perbedaan informasi dengan cara menurunkan: 

a. Adverse Selection, yaitu dengan cara memindahkan informasi privat yang dimiliki 

oleh manajer menjadi informasi publik. Adverse selection adalah ketidakyakinan 

pada manajer atau pemilik karena salah satu pihak memiliki informasi yang lebih 

banyak dari lainnya sehingga menguntungkan pihak tertentu. 

b. Moral Hazard yang dilakukan oleh manajer karena perilaku manajer yang dapat 

dilihat dari pengaruhnya pada laba perusahaan atau aset perusahaan. Moral hazard 

adalah sikap tidak melaksanakan kondisi ideal. 

2.3. Kinerja keuangan 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011:2). 

2.3.1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah salah satu dasar penilaian terhadap kondisi keuangan 

perusahaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan 

suatu bank. Kinerja keuangan dapat dinilai melalui berbagai macam variabel. Sumber 

utama variabel yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang 

bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat diketahui kondisi 

keuangan bank secara keseluruhan. 
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Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas 

yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar 

(Fahmi, 2012:2).  

Menurut Sucipto (2003:47), pengertian kinerja keuangan yakni penentuan 

ukuran - ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara itu menurut IAI (2007:54), 

dikemukakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam 

mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.  

Menurut Mulyadi (2007:2) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah 

penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya”.  

Pendapat serupa dikemukakan oleh Sawir (2005:1) yang menyatakan bahwa 

kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu 

perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan. 

Kesimpulan sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi 

perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan 

perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. 

2.3.2. Pengukuran Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian 

kinerja. Pengukuran kinerja (performing measurement) adalah kualifikasi dan 

efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode 

akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Srimindarti (2006:34) adalah penentuan 

efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. 
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Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas 

kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja 

keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, 

menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Menurut Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan adalah: 

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan 

pada saat ditagih. 

2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan 

profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya 

serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya 

2.4. Rasio Keuangan Sebagai Alat Analisis Kinerja Keuangan 

Rasio keuangan atau Financial Ratio  ini sangat penting gunanya untuk 

melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Menurut Warsidi dan 

Bambang (2000:64) analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi 

perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang 

ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi 

operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, 
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untuk kemuadian menunjukkan rasio dan peluang yang melekat pada perusahaan 

yang bersangkutan. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa rasio keuangan 

dengan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan ada 

banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaannya masing-masing. 

2.4.1. Pengertian Rasio keuangan 

Definisi rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka 

akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Kasmir 

(2012:104). Menurut Irawati (2005 : 22) rasio keuangan merupakan teknik analisis 

dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi 

keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu ataupun hasil-hasil usaha dari 

suatau perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah 

variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun 

laba rugi. 

Maka bisa di simpulkan bahwa rasio keuangan sebagai alat ukur kondisi  suatu 

keuangan dalam periode tertentu dengan membandingkan dengan rasio lainnya 

sehinggal mendapatkan kesimpulan atas kinerja perusahaan tersebut 

2.4.2. Jenis Rasio keuangan 

Rasio keuangan dapat dibagi kedalam tiga bentuk umum yang sering 

dipergunakan yaitu: Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (Leverage), dan Rasio 

Profitabilitas menurut Van Horn (2005:234). 

1. Rasio Likuiditas 

Merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajian finansial jangka pendek yang berupa hutang – hutang 

jangka pendek. Sistem Pembelanjaan yang baik Current ratio harus berada pada 

batas 200% dan Quick Ratio berada pada 100%. Berikut merupakan rasio 

likuiditas, yaitu: 
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a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 

lancar yang dimiliki. 

Current Ratio = Aktiva Lancar/Hutang Lancar 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Merupakan rasio yang digunaka untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 

yang lebih likuid. 

Quick Ratio = Aktiva Lancar – Persediaan/Hutang Lancar 

c. Rasio Lambat (Cash Ratio) 

Merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan 

yang disimpan di Bank. 

Cash Ratio = Cash + BANK/Hutang Lancar 

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini disebut juga Ratio leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang 

disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan 

tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan 

dari para pemberi pinjaman (Bank). Berikut yang termasuk pada rasio Leverage : 

a. Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas) 

Perbandingan antara hutang – hutang dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk 

memenuhi seluruh kewajibanya. 

Total Debt to equity Ratio = Total Hutang/Ekuitas Pemegang Saham 
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b. Total Debt to Total Asset Ratio ( Rasio Hutang terhadap Total Aktiva ) 

Perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah 

seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari 

keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. 

Total Debt to Total Asset Ratio = Total Hutang/Total Aktiva 

3. Rasio Profitabilitas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut. Yang termasuk pada rasio profitbilitas yaitu: 

a. Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) 

Perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan Harga Pokok penjualan 

dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat 

dicapai dari jumlah penjualan. 

Gross Profit Margin = Laba kotor/Penjualan Bersih 

b. Net Profit Margin (Margin Laba bersih) 

Rasio yang digunaka nuntuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu 

dibandingkan dengan volume penjualan. 

Net Profit Margin = Laba Setelah Pajak/Penjualan Bersih 

c. Earning Power of Total investment 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan 

netto. 

Earning Power of Total investment = Laba Sebelum Pajak/Total aktiva 
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d. Return on Equity (Pengembalian atas Ekuitas) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk 

menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa 

maupun saham preferen. 

Return on Equity = Laba Setelah Pajak/Ekuitas Pemegang Saham 

2.4.3. Analisis Rasio Keuangan 

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk mengenalisis 

laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara 

suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunkan alat analisa 

berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada 

penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 

perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. 

Menurut Baridwan (1997 :17) Suatu rasio tidak memiliki arti dalam dirinya 

sendiri, melainkan harus diperbandingkan dengan rasio yang lain agar rasio tersebut 

menjadi lebih sempurna dan untuk melakukan analisis ini dapat dengan cara 

membandingkan prestasi suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga 

diketahui adanya kecenderungan selam periode tertentu, selain itu dapat pula 

dilakukan dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri itu 

sehingga dapat diketahui bagaimana keuangan dalam industri. 

Menurut Riyanto (1992 : 329), analisis rasio keuangan adalah proses penentuan 

operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuahperusahaan dari data 

akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan 

efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan 

dan laporan keuangan. Dalam menggunakan analisis rasio keuangan pada dasarnya 

dapat melakukannya dengan dua macam perbandingan, yaitu: 
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1. Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu 

yang telah lalu (histories ratio) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk 

waktu yang akan dating dari perusahaan yang sama. 

2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio sejenis dari 

perusahaan yang lain yang sejenis. 

Dengan demikian manfaat suatu angka rasio sepenuhnya tegantung kepada 

kemampuan/kecerdasan penganalisis data menginterprestasikan data yang 

bersangkutan. 

2.5.Non Performing Loan 

Dalam melakukan pemberian kredit ke pada nasabah, bank akan dihadapkan 

pada risiko kredit yang tidak mampu dibayar oleh debitur sehingga menimbulkan 

kredit bermasalah. 

2.5.1. Pengertian 

Kredit bermasalah atau non performing loan, merupakan resiko yang 

terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan 

dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya.(YLBH, 2007:154). 

Menurut Ismail (2009:224), kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana 

nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada 

bank seperti yang telah diperjanjikan. Setiap bank harus mempu mengelola kreditnya 

dengan baik dalam memberikan kredit kepada masyarakat maupun dalam 

pengembalian kreditnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga 

tidak menimbulkan kredit bermasalah.  

Menurut Ismail (2009:226) NPL (Non Performing Loan) adalah kredit yang 

menunggak melebihi 90 hari. Dimana NPL terbagi menjadi Kredit Kurang Lancar, 

Diragukan, dan Macet. 

Menurut Taswan (2006:389), rasio yang digunakan untuk menilai kinerja 

keuangan dalam mengelola kredit bermasalah adalah rasio NPL (Non Performing 
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Loan). Kredit bermasalah digolongkan ke dalam Kolektibilitas, Lancar, Kurang 

Lancar, Diragukan, dan Macet. 

Semakin kecil NPL maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh 

pihak bank. Bank dalam melakukan kredit harus melakukan analisis terhadap 

kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit 

diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta 

kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan 

peninjauan dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit.  

2.5.2. Kriteria Penggolongan NPL 

Praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari NPL suatu bank tidak 

boleh melebihi 5%. 

Tabel 2.1 

Matriks kriteria Peringkat Komponen NPL 

 

NPL Nilai Risiko Predikat Risiko 

≤10% 1 Sangat Baik 

10%<NPL≤15% 2 Baik 

15%<NPL≤20% 3 Cukup 

20%<NPL≤25% 4 Tidak baik 

25%<NPL 5 Sangat Tidak Baik 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

Menurut Kasmir (2012:123) Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan 

kedalam 5 kelompok yaitu: 

1. Lancar (pas) 

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila : 

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu. 

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif. 

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral). 
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2. Dalam perhatian Khusus (Special mention) 

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum 

melampui 90 hari. 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan. 

c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. 

d. Mutasi rekening relatif aktif. 

e. Didukung dengan pinjaman baru 

3. Kurang Lancar (substandard) 

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari. 

b. Sering terjadi cerukan. 

c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. 

d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah. 

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. 

f. Dokumen pinjaman yang lemah. 

4. Diragukan (Doubful) 

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah 

melampaui 180 hari. 

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.  

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. 

d. Terjadi kapitalisasi bunga. 

e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan. 
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5. Macet (Loss) 

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari. 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai 

yang wajar. 

2.5.3. Cara Mengukur 

Menurut SEBI Nomor 3/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, NPL bisa diukur 

dengan cara berikut: 

𝑁𝑃𝐿 =
𝐾𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇 𝐵𝐸𝑅𝑀𝐴𝑆𝐴𝐿𝐴𝐻

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐾𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇
𝑋100% 

Menurut peraturan bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak lanjut 

Pengawasan dan Penetapan Status Bank, besarnya  NPL yang diperbolehkan oleh 

Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan 

mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang bersangkutan, yaitu akan 

mengurangi nilai/skor yang diperolehnya. Semakin besar tingkat NPL ini 

menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, 

sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank 

tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang dihadapi bank. 

2.5.4. Faktor yang Mempengaruhi 

Dari sisi perspektif bank, terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai 

faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut (Siamat, 2005 : 360): 
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1. Faktor Internal 

Beberapa dibawah ini diantaranya yang termasuk factor internal, yaitu: 

a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif 

Bank yang memiliki kelebihan dana (excess liquidity) sering menetapkan 

kebijaksanaan perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan 

kredit secara wajar, yaitu dengan menetapkan sejumlah target kredit yang 

harus dicapai untuk waktu tertentu yang cenderung mendorong pejabat kredit 

menempuh langkah-langkah yang lebih agresif dalam penyaluran kredit 

sehingga mengakibatkan tidak lagi selektif dalam memilih calon debitur dan 

kurang menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dalam menilai 

permohonan kredit sebagaimana seharusnya. 

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan 

Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan 

prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit 

dalam suatu bank. Hal yang sering terjadi, bank tidak mewajibkan calon 

debitur membuat studi kelayakan dan menyampaikan data keuangan yang 

lengkap. Penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan tersebut bisa 

disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang menangani 

masalah perkreditan belum memadai, maupun karena adanya pihak dalam 

bank yang sangat dominan dalam pemutusan kredit. 

c. Lemahnya system administrasi dan pengawasan kredit 

Hal ini dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta dari debitur 

tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas perkreditan tidak lengkap dan tidak 

teratur, pemantauan terhadap usaha debitur tidak dilakukan secara rutin, 

termasuk peninjauan langsung pada lokasi usaha debitur secara periodik. 

Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan tersebutmenyebabkan kredit 

yang secara potensial akan mengalami masalah tidak dapat dilacak secara 

dini. 
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d. Lemahnya sistem informasi kredit 

Sistem informasi kredit yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya akan 

memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya akan sulit 

melakukan deteksi dini. Hal tersebut dapat menyebabkan terlambatnya 

pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya 

kredit bermasalah. 

e. Itikad kurang baik dari pihak bank 

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan banknya 

untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja melanggar ketentuan 

kehati-hatian perbankan terutama ketentuan legal lending limit. Skenario lain 

adalah pemilik dan atau pengurus bank memberikan kredit kepada debitur 

yang sebenarnya fiktif hanya untuk kepentingan pemilik atau pengurus bank. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ini sangat terkait dengan kegiatan usaha debitur yang 

menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain terdiri dari: 

a. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit 

Kegiatan usaha debitur rentan terhadap terjadinya penurunan kegiatan 

ekonomi dan dalam waktu yang sama tingkat suku bunga mengalami 

kenaikan yang tinggi. Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh 

adanya kebijakan penyejukan ekonomi atau akibat kebijakan pengetatan uang 

yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebabkan tingkat bunga naik 

dan pada gilirannya debitur tidak lagi mampu membayar cicilan pokok dan 

bunga kredit. 

b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur 

Persaingan bank yang sangat ketat dalam penyaluran kredit dapat 

dimanfaatkan debitur yang kurang memiliki itikad baik untuk memperoleh 

kredit melebihi jumlah yang diperlukan, untuk usaha yang tidak jelas, atau 
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untuk kegiatan spekulatif. Dalam kondisi persaingan yang tajam, sering bank 

menjadi tidak rasional dalam pemberian kredit dan akan diperburuk dengan 

keterbatasan kemampuan teknis dan pengalaman petugas bank dalam 

pengelolaan kredit. 

c. Kegagalan usaha debitur 

Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur yang sensitif 

terhadap pengaruh eksternal (external factors), misalnya kegagalan dalam 

pemasaran produk; karena perubahan harga dipasar, adanya perubahan pola 

konsumen, dan pengaruh perekonomian nasional. 

d. Debitur mengalami musibah 

Musibah dapat saja terjadi pada debitur, misalnya meninggal dunia, lokasi 

usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha debitur tidak 

dilindungi dengan asuransi. 

3. Faktor Eksternal Bank dan Debitur 

Yang mempengaruhi kelancaran usaha perusahaan atau bank yaitu: 

a. Menurunnya kondisi ekonomi dan moneter Negara atau sektor usaha 

b. Situasi politik dalam dan luar negeri yang merugikan 

c. Meningkatnya suku bunga  pinjaman 

d. Bencana alam yang yang merusak fasilitas produksi yang mereka miliki 

e. Melemahnya kurs nilai tukar mata uang nasional terhadap mata uang asing 

2.6. Loan to Deposit Ratio 

Likuiditas adalah tingkat kemampuan bank memenuhi kewajiban keuangan 

yang harus dibayar. Tingkat likuiditas dapat diukur antara lain dengan rasio keuangan 

yaitu Loan To Deposit Ratio (LDR) yang merupakan rasio untuk menilai likuiditas 

suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap 

dana oleh pihak ketiga. 
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2.6.1. Pengertian 

Menurut Mulyono (1995:101), rasio LDR merupakan rasio perbandingan antara 

jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat 

dan modal sendiri yang digunakan. 

Pengertian Loan to Deposit Ratio menurut Peraturan bank Indonesia Nomor 

15/7/PBI/2013 Tentang Giro wajib Minimum Ban umum pada Bank Indonesia dalam 

Rupiah dan Valuta Asing adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga 

dalam Rupiah dan Valuta Asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap 

dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam rupiah dan 

valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. 

Menurut Kasmir (2012:319) Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

Menurut Sipahutar (2007:7) Loan to Deposit Ratio merupakan perbandingan 

antara kredit yang disalurkan perbankan terhadap penghimpun dana pihak ketiga. 

Menurut Dendawijaya (2001:101), Loan to Deposit Ratio adalah seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan 

dengan mengandalkan kredit yang di berikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Berdasarkan pengaertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Loan to Deposit 

Ratio merupakan Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit 

sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini menggambarkan kurang 

baiknya likuiditas bank. Maka dari itu Bank Indonesia membuat batasan tingat Loan 

to Deposit Ratio yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15PBI/2013 

bahwa batas aman Loan to Deposit Ratio berkisar antara 78% sampai dengan 92%. 

Loan to Deposit Ratio mempunyai peranan penting sebagai indicator yang 

menunjukkan tingkat ekpansi kredit yang dilakukan bank, sehingga Loan to Deposit 
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Ratio juga dapat digunakan untuk mengukur berjalan tidaknya fungsi bank sebagai 

lembaga mediasi. 

2.6.2. Cara Mengukur 

Loan to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara seluruh jumlah kredit 

atau pembiayan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima bank. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/30/DPNP mengenai pedoman 

perhitungan Rasio Keuangan, maka: 

𝐿𝐷𝑅 =
𝐽𝑈𝑀𝐿𝐴𝐻 𝐾𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇 𝑌𝐴𝑁𝐺 𝐷𝐼𝐵𝐸𝑅𝐼𝐾𝐴𝑁

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐴𝑁𝐴 𝑃𝐼𝐻𝐴𝐾 𝐾𝐸𝑇𝐼𝐺𝐴
 𝑋 100 % 

2.6.3. Faktor yang Mempengaruhi 

Faktor yang mempengaruhi Loan to deposit Ratio menurut Rusyamsi (2007:99) 

adalah: 

1. Dana Pihak Ketiga (tabungan, giro,deposito) 

Dana pihak ketiga adalah dana yang di himpun dari nasabah bank tersebut. 

Semakin banyak dana yang di himpun, maka semakin banyak juga dana yang 

disalurkan ke pihak yang membutuhkan. Dengan menyalurkan LDR ke pihak 

yang membutuhkan seharusnya akan menjadi nilai tambah untuk perusahaan, 

karena dengan menyalurkan LDR, keuntungan pihak bank akan semakin 

bertambah juga. 

2. Risiko Kredit 

Risiko kredit juga bisa mempengaruhi LDR. Dimna dana pihak ketiga di salurkan 

kembali ke pihak yang membutuhkan, dan apabila ada terjadi masalah dengan 

pengembalian uang tersebut dengan alas an kredit macet atau sebagainya, ini juga 

bisa mempengaruhi kondisi LDR menjadi tidak baik. 

3. Suku bunga 

Hal lain yang mempengaruhi LDR adalah suku buka. Suku bunga sangat 

berpengaruh juga pada perekonomian kita. Dimna suku bunga berubah. Maka 

nilai transaksi pun berubah.  
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2.7. Capital Adequacy Ratio 

Eksistensi perbankan sangat diperlukan dalam suatu negara, untuk itu perlu 

diadakan pengawasan pembinaan usaha agar usaha bank dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

2.7.1. Pengertian 

Menurut Dendawijaya (2009:121) CAR  (Capital Adequacy Ratio)  adalah  

rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 

mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) 

yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari 

sumber-sumber diluar bank. 

Menurut  Rivai, Veithzal, dan Idroes  (2007:713) CAR adalah sebagai salah 

satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat 

kerugian yang diderita bank. 

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:519 ) CAR adalah kecukupan modal 

yang menunjukan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi 

dan kemampuan manajemen bank dalammengidentifikasi, mengukur, mengawasi, 

dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya 

modal bank. 

Maka dari itu dapat disimpulkan CAR  (Capital Adequacy Ratio) adalah rasio 

kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan 

dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank 

tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. 

2.7.2. Cara Mengukur 

Capital Adequacy Ratio diukur dari jumlah modal atas semua risiko tertimbang. 

Menurut SEBI Nomor 3/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011. Berikut cara 

mengukur untuk Capital Adequacy Ratio: 
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𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑂𝐷𝐴𝐿

𝐴𝑇𝑀𝑅
𝑋 100% 

Salah satu komponen faktor permodalan adalah kecukupan modal. Rasio untuk 

menguji kecukupan modal bank yakni rasio CAR  (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.  CAR ini digunakan sebagai indikator untuk menutupi penurunan 

aktiva dalam kemampuan suatu bank sebagai akibat dari kerugian yang disebabkan 

oleh aktiva yang berisiko. 

2.7.3. Faktor yang Mempengaruhi 

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pengembangan 

usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal juga berfungsi untuk 

membiayai operasi, sebagai instrument untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat 

untuk ekspansi usaha. Penelitian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan 

untuk mengetahui bagaimana atau apakah modal bank tersebut telah memadai untuk 

menunjang kebutuhan. Artinya, permodalan yang dimiliki oleh bank yang  didasarkan 

kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Persentase kebutuhan modal 

minimum yang diwajibkan menurut Bank of International Settlements (BIS) disebut 

Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR minimum bagi bank-bank umum di Indonesia 

adalah 8%. 

Menurut Rivai (2007:713)  Capital Adequacy Ratio (CAR) sangat bergantung 

pada : 

1. Jenis Aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya 

Meliputi aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat 

administratif (tidak tercantum dalam neraca). Terhadap masing-masing pos 

dalam aktiva diberikan bobot resiko  yang besarnya didasarkan pada kadar risiko 

yang terkandung pada aktiva itu 
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2. Kualitas aktiva atau tingat koletibilitasnya 

Guna memperhitungkan kualitas dari masing-masing aktiva agar diketahui 

seberapa besar kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan pada 

aktiva tersebut. 

3. Total aktiva suatu bank 

Total aktiva suatu bank, semakin  besar aktiva semakin bertambah pula 

resikonya. Jadi bank yang memiliki aktiva yang besar tidak menjamin masa 

depan dari bank tersebut, karena aktiva-aktiva telah memiliki bobot resiko 

masing-masing. 

2.8. Return On Equity 

Maju mundurnya perusahaan tercermin dari keuntungan yang diperoleh dari 

setiap tahun. Setiap perusahaan yang kadang-kadang menderita rugi menandakan 

bahwa perusahaan itu menghadapi stagnan yang berbahaya. Apabila investor ingin 

memilih salah satu diantara banyak jenis saham. Maka untur-unsur maraca dan 

laporan laba rugi harus dibandingkan untuk mengetahui perusahaan mana yang paling 

produktif dilihat dari segi Return On Equity. Samsul (2006:130-131). ROE 

merupakan perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri, rasio ini berguna 

untuk investor untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan 

laba bersih. ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank mendapat kan 

pendapatan bersih. ROE memberikan ukuran kunci dari sudut pandang pemilik. Para  

pemilik ini mengharapkan pertumbuhan pendapatan, aliran dan/cash flows, dan 

dividen, yang jika ketiga hal tersebut dikombinasikan akan menghasilkan 

pertumbuhan nilai ekonomi modal yang ditanamkan (Suhardjono, 2002,156). 

Semakin tinggi tingkat ROE menunjukkan bahwa perusahaan semakin penting bagi 

bank, karena ROE menunjukkan tingkat pengembalian modal atau investasi yang 

ditanamkan dalam industri perbankan. Modal merupakan salah satu yang menjadi 

penggerak dalam kegiatan usaha bank. modal yang dimiliki bank yang dibutuhkan 
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tidaklah sedikit, karena dalam perputaran bank juga tidak sedikit risiko yang 

ditimbulkan. Bank harus memperbanyak modal sendiri untuk mengantisipasi risiko 

yang timbul. ini yang menjadi alasan bahwa rasio ini penting bagi suatu bank. 

2.8.1. Pengertian 

Return On Equty merupakan rasio profitabilitas yang mempengaruhi 

keuntungan untuk suatu perusahaan. Dengan adanya ROE, suatu perusahaan bisa 

mengukur sebereapa banyaknya keuntungan perusahaan itu akan dibagikan dengan 

cara membagikan dividen. 

Menurut  Kasmir (2013:204) mendefinisikan Return On Equity (ROE) sebagai 

Hasil Pengembalian Ekuitas atau  return on equity atau rentabilitas modalsendiri 

merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, 

semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pila 

sebaliknya. 

Menurut Riyanto (2010: 335) tingkat pengembalian ekuitas (ReturnOn Equity)  

merupakan perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. 

Menurut Sutrisno (2005:239) Return On Equity adalah kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan modal sendiri yang dimiliki. 

Menurut Sawir (2005:20) Return on Equity merupakan sebuah rasio yang sering 

dipergunakan oleh pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan yang 

bersangkutan. ROE mengukur besarnya tingkat pengembalian modal dari perusahaan. 

Menurut Tambun (2007:146) Return On Equity digunakan untuk mengukur 

Rate of Return (tingkat imbal hasil) ekuitas.  

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ROE adalah rasio yang 

digunakan untuk pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan untuk 

mengukur besarnya tingkat pengembalian modal dari perusahaan. 
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2.8.2. Cara Mengukur 

Return On Equity dapat diukur dengan cara melihat keuntungan bersih dari total 

ekuitas yang dimiliki suatu perusahaan. Menurut SEBI Nomor 3/30/DPNP tanggal 16 

Desember 2011, berikut cara mengukur untuk Return On Equity : 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
 𝑋 100% 

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa return on equity (ROE) adalah 

rasio untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk 

setiaprupiah modal dari pemilik. Rasio ini menunjukkan kesuksesan manajemen 

dalam memaksimalkan tingkat kembalian pada pemegang saham. Penulis 

menggunakan rumus dari Kasmir karena rumus yang sering digunakan pada 

umumnya. 

2.8.3. Faktor yang Mempengaruhi 

Return On Equity (ROE) menunjukkan kesuksesan manajemen dalam 

memaksimalkan pengembalian pada pemegang saham, semakin tinggi rasio ini akan 

semakin baik karena memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar pada 

pemegang saham. Untuk meningkatkan Return On Equity (ROE) maka terdapat 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Menurut Keown et.al (2001:105) untuk meningkatkan tingkat pengembalian 

ekuitas dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

1. Meningkatkan penjualan tanpa meningkatkan beban dan biaya secara 

proposional. 

2. Mengurangi harga pokok penjualan atau beban operasi perusahaan. 

3. Meningkatkan penjualan secara relatif atas dasar nilai aktiva, baik dengan 

meningkatkan penjualan atau mengurangi jumlah investasi pada aktiva 

perusahaan. 

4. Meningkatkan penggunaan hutang secara relatif terhadap ekuitas, sampai titik 

yang tidak membahayakan kesejahteraan keuangan perusahaan. 
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2.9. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian mengenai pengaruh alat ukur kinerja perusahaan telah 

banyak dilakukan sebelumnya yang dirangkum dalam tabel ini: 

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis Judul Hasil 

1 Rida Hermina & Edy 

Suprianto 

(Jurnal Akuntansi 

Indonesia, Vol.3 No.2 

Juli 2014, Hal. 129-142) 

Analisis Pengaruh CAR, NPL, 

LDR, dan BOPO Terhadap 

Profitabilitas (ROE) Pada Bank 

Umum Syariah (Studi Kasus 

Pada Bank Umum Syariah di 

BEI 2008 – 2012) 

- CAR tidak berpengaruh terhadap ROE 

- LDR tidak berpengaruh terhadap ROE 

- NPL tidak berpengaruh terhadap ROE 

- BOPO berpengaruh terhadap ROE 

2 Sofyan Febby Henny 

Saputri 

(Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen : Volume 5, 

Nomor 5, Mei 2016) 

Pengaruh CAR, BOPO, NPL 

dan FDR terhadap ROE Pada 

Bank Devisa 

- CAR berpengaruh positif terhadap ROE 

- BOPO berpengaruh negatif terhadap 

ROE 

- NPL berpengaruh positif terhadap ROE 

- LDR berpengaruh negatif terhadap ROE 

- BOPO berpengaruh dominan terhadap 

ROE 

3 Saeed Fathi, Fatemeh 

Zarei, & Syarif 

Shekarchizadeh Esfahani 

(International Journal of 

Business and 

Management, Vol.7, 

No.9, Mei 2012) 

Studying the Role of Financial 

Risk Management on Return on 

Equity 

Interest rate dan risiko diversifikasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROE. 

Natural hedging dan Interest Rate 

mempunyai korelasi yang positif terhadap 

ROE. 

Capital Risk mempunyai korelasi yang 

negatif terhadap ROE 

4 Reny Sri Harjanti 

(Jurnal Eprints Undip) 

Analisis pengaruh Rasio  

Keuangan terhadap 

prediksiKebangkrutan Bank 

(Studi Empiris Pada Bank 

- Prediksi Kebangkrutan dapat di jelaskan 

oleh variabel CAR, ROA, ROE, NPL, 

NIM, BOPO dan LDR 

- ROE Negatif memiliki pengaruh 
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Umum Swasta Nasional Devisa 

yang terdaftar di direktori Bank 

Indonesia  Periode 2004 – 

2008) 

signifikan terhadap prediksi 

kebangkrutan Bank 

5 Fathiyah Andini dan Irni 

Yunita 

(e-Proceeding of 

Management : Vol.2, 

No.2 Agustus 2015) 

Analisis Pengaruh Return On 

Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE), Non Performing Loan 

(NPL), Dan Loan To Deposit 

Ratio (LDR) Terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) Pada 

Perusahaan Perbankan Di 

Indonesia (Studi Kasus Pada 

Bank Umum Indonesia 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2013) 

ROA, ROE, NPL dan LDR memiliki 

pengaruh yang signifikan 

secara simultan terhadap CAR ROA 

secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan bersifat positif terhadap CAR. 

ROE dan NPL secara 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

bersifat negatif terhadap CAR. LDR secara 

parsial memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan bersifat 

negatif terhadap CAR 

6 Shofar Akbar ‘Ali 

(Karya ilmiah, universitas 

Muhammadyah, 

Surakarta, 2015) 

Analisis pengaruh LDR dan 

DER terhdap kinerja Keuangan 

ROE perusahaan perbankan di 

Indonesia 

- LDR tidak berpengaruh terhadap ROE 

- DER berpengaruh signifikan terhadap 

ROE 

 

7 Ika Sisbintari (Jurnal 

Profit Volume 6 No. 2) 

Analisis Komparatif CAR, 

LDR, ROA Dan ROE 

Sebelum Dan Sesudah Merger 

Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk. 

peningkatan pada keuntungan yang diraih 

Bank CIMB Niaga yang 

ditandai dengan kenaikan rasio ROA dan 

ROE setelah merger. Sementara penyaluran 

kredit 

semakin tinggi, ditandai dengan LDR yang 

meningkat, serta penurunan CAR pada tahun 

2010 

yang menandakan kepemilikan modal 

minimum bank menurun yang disebabkan 

bertambahnya 

kewajiban bank setelah merger 
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2.10. Kerangka Pemikiran 

Penulis mengambil data dari Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Periode 2006-2016 pertriwilan sebanyak 44 data. Dari data laporan 

keuangan tersebut akan dilihat kinerja keuangan yang terdapat pada komponen 

CAMEL, penulis mengambil sampel dari rasio keuangan. Indikator yang penulis 

ambil dari laporan rasio keuangan, antara lain Non Performing Loan sebagai X1 dari 

aktiva produktif/Asset, Loan to Deposit Ratio sebagai X2 dari likuiditas, Capital 

Adequacy Ratio sebagai X3 dari permodalan, dan Return On Equity sebagai Y dari 

rentabilitas/Earnings. Penulis akan menganalisis pengaruh Non Performing Loan, 

Loan to Deposit Ratio, dan Capital Adequacy Ratio terhadap Return On Equity, yang 

nantinya akan menjadi suatu penilaian terhadap kinerja bank pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero), Tbk periode 2006-2016. 
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Berikut merupakan bagan dari kerangka pemikiran : 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Laporan Keuangan

Kinerja Keuangan

C A M E L

NPM ROENPL LDRCAR

Management EarningAsset LikuidityCapital

 

 

2.11. Hipotesis 

Berikut penentuan hipotesis untuk penulisan skripsi: 

H0 = β0 :  Tidak terdapat pengaruh antara NPL, LDR dan CAR terhadap ROE  

  pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Periode 2006-2016. 

Ha ≠ βa :  Terdapat Pengaruh antara NPL, LDR dan CAR terhadap ROE PT.  

  Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Periode 2006-2016. 


