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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kinerja Keuangan Perbankan 

a. Pengertian Bank 

Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu BANCO yang berarti bangku. 

Bangku disini dimaksudkan sebagai meja operasional para bankir zaman dahulu 

dalam melayani seluruh nasabahnya. Istilah bangku ini kemudian menjadi populer 

dengan nama BANK. Menurut Kasmir (2014) menjelaskan perbankan merupakan 

lembaga keuangan yang berkegiatan untuk menarik dana dan mengalirkan lagi 

dana ke nasabah serta member pelayanan jasa bank lain-lain. Oleh karena itu kata 

lain bank ialah suatu institusi yang beroperasi untuk menarik dana dari nasabah 

dan mengalirkan kembali guna memperlancar kegiatan perekonomian. 

Menurut Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan 

(pasal 1 ayat 2) Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 

ayat 3 bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan 

konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa 

keuangan dalam lalu lintas pembayaran. 

Definisi bank di atas sama dengan definisi bank yang tertuang 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 tentang 
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perbankan, yaitu : Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara 

keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang 

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian bank 

adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya 

aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan dimana kegiatan 

utamanya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa 

bank lainnya atas dasar kepercayaan yang telah diperolehnya. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 

pihak kelebihan dana dan kekurangan dana dan juga memberikan jasa-jasa lainnya 

guna mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Bank 

merupakan jantung perekonomian suatu negara karena bank menjadi agen yang 

mendistribusikan dana antar masyarakat. Bank merupakan salah satu lembaga 

yang berperan dalam mengatur stabilitas perekonomian suatu negara. Bank 

menjadi tempat yang memberikan jasa lalu lintas pembayaran antar masyarakat. 

 

b. Kegiatan-kegiatan Bank 

Bank memiliki peranan penting dalam memperlancar perekonomian suatu 

negara. Berbagai kegiatan bank mempengaruhi berjalannya kegiatan ekonomi 

masyarakat di suatu negara. Adapun kegiatan-kegiatan bank meliputi: 

1. Menghimpun Dana 

Kegiatan menghimpun dana merupakan salah satu cara bank untuk 

mendapatkan modal. Kegiatan menghimpun dana dapat dikatakan sebagai 
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kegiatan membeli dana dari masyarakat. Bank biasanya menghimpun dana 

masyarakat dengan menawarkan jasa simpanan. Adapun jenis-jenis simpanan 

yang ditawarkan meliputi simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito 

(Kasmir,2012: 34). 

2. Menyalurkan Dana 

Kegiatan menyalurkan dana dilakukan bank dengan cara memberikan 

pinjaman kepada masyarakat. Dana yang telah terhimpun dari masyarakat 

disalurkan dalam bentuk pinjaman atau biasa disebut dengan kredit. Melalui 

kegiatan ini bank dapat memperoleh pendapatan berupa bunga. 

3. Menyediakan Jasa Lalu Lintas Pembayaran 

Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan bank guna memperlancar 

aktivitas pembayaran. Kegiatan ini sangat penting dikarenakan adanya 

pembayaran melalui pemindahbukuan dana, antar rekening nasabah, penggunaan 

kartu kredit, cek, ATM dan sebagainya. Suatu cek dapat dapat diuangkan dengan 

cepat dan mudah melalui sistem perbankan (Herman Darmawi, 2011: 5). 

4. Menyediakan Jasa-jasa Bank Lainnya 

Kegiatan jasa-jasa lain yang dilakukan bank meliputi: penyediaan jasa 

penyimpanan barang (Safe Deposit Box), jasa penukaran valuta asing, penerbitan 

travellers cheque, dan jasa pembayaran listrik, air, telepon, dan pajak. 

 

c. Pengertian Kinerja Keuangan Perbankan 

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan serta dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai 
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aktivitas yang telah dilakukan. Menurut Rusdiana (2012) mengemukakan jika 

kinerja menggambarkan tentang keadaan dari suatu perusahaan, baik buruknya 

keadaan perusahaan mencerminkan prestasi kerja yang telah dicapai dari 

perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Fahmi (2012) analisis 

terhadap kinerja keuangan dilakukan untuk melihat bagaimana perusahaan dalam 

melaksanakan aturan-aturan keuangan dengan benar. Wardhani (2013) 

menambahkan suatu bank yang memiliki asset yang besar, otomatis kinerja yang 

dihasilkan pun relatif tinggi karena bank tersebut memiliki total pendapatan yang 

tinggi. 

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. Sedangkan menurut Jumingan (2009:239) “kinerja bank secara 

keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam 

operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan 

penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia”.  

Penilaian kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja 

perusahaan pada umumnya. Hal ini dikarenakan tujuan bank tidaklah berbeda 

dengan perusahaan pada umumnya yaitu mencari laba guna mensejahterakan 

pemegang saham. Pengukuran kinerja sangat penting bagi stakeholder. Bank yang 

dapat menjaga kinerjanya terutama profitabilitasnya, maka akan dapat menaikan 

kepercayaan stakeholder terutama investor. 
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Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan. 

Investor dapat melakukan analisis kinerja dengan melihat profitabilitas yang 

dihasilkan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan rasio Return On 

Asset. Menurut Ponttie Prasnanugraha (2007:17), ROA dapat digunakan untuk 

mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba 

sebelum pajak terhadap total aset. 

Sedangkan menurut Mismiwati (2016:57), Return on Assets (ROA) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank 

secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas 

usaha bank semakin baik atau sehat. Semakin besar Return on Asset menunjukkan 

kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar. 

Apabila Return on Asset meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat 

sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh 

pemegang saham. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Laba Sebelum Pajak 

ROA =                                            x 100% 

Total Asset 
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2.1.2 Good Corporate Governance (GCG) 

a. Pengertian Good Corporate Governance 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), good 

corporate governance adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Good 

corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap 

perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. 

Penerapan good corporate governance mendorong terciptanya persaingan yang 

sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya good 

corporate governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting 

untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.  

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa 

setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip good corporate governance 

diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan untuk 

mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan 

memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). 

Berdasarkan uraian mengenai corporate governance tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan 

perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi 

kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. 
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b. Unsur-unsur Good Corporate Governance 

Unsur-unsur yang terkait pelaksanaan GCG yakni unsur internal dan 

eksternal. Unsur internal adalah unsur yang diperlukan dari dalam perusahaan 

sedangkan unsur eksternal adalah unsur yang diperlukan dari luar perusahaan. 

Menurut Adrian Sutedi (2011:42) unsur internal meliputi pemegang saham, 

direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem remunerasi berdasar kinerja, 

dan komite audit. Unsur eksternal meliputi investor, akuntan publik, institusi 

penyedia informasi, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.  

 

c. Dewan Komisaris Independen (DKI) 

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 

kepada direksi. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan 

berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Selain itu dewan komisaris memiliki kewajiban 

untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 

dari dewan direksi. 

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki 

hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan 

pemegang saham pengendali. Komisaris independen berjumlah proporsional 

dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali. 

Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 
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30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen juga dapat merangkap 

sebagai ketua komite audit. 

Syarat-syarat untuk menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut : 

a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari 

perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau dengan komisaris 

lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi 

dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

Besarnya nilai Dewan Komisaris Independen (DKI) pada suatu bank, 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini : 

 

Jumlah Dewan Komisaris Independen 

DKI =                                                                        x 100% 

Jumlah Seluruh Dewan Komisaris pada Bank 

 

 

d. Dewan Direksi (DD) 

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan 

bertanggungjawab atas kepengurusan bank. Dewan Direksi berperan dalam 

menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan baik kebijakan jangka 

pendek maupun jangka panjang. Direksi merupakan seseorang yang semestinya 

memutuskan atau biasanya memberi keputusan, bersama-sama dengan anggota 

Dewan Direksi lainnya dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan. 
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Dewan Direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam 

pengelolaan perusahaan. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dewan Direksi harus dapat 

memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

dewan. Menurut Irmala Sari (2010 : 31) Dewan Direksi bertanggung jawab dalam 

pelaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, 

pemeliharaan suatu struktur organisasi, dan memastikan bahwa pendelegasian 

wewenang berjalan secara efektif. Dewan Direksi juga berperan dalam 

meningkatkan hubungan dengan pihak luar perbankan. 

Hubungan perbankan dengan pihak luar sangat penting bagi perbankan 

dalam proses menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Pfeffer & Salancik 

(1978) dalam Sam’ani (2008) menyatakan bahwa semakin besar kebutuhan akan 

hubungan eksternal yang semakin efektif maka akan meningkatkan kebutuhan 

jumlah Dewan Direksi. Menurut Greuning (2011: 51) , Dewan Direksi merupakan 

pemain utama dalam manajemen risiko dan memiliki tanggung jawab utama 

sebagai berikut : 

1. Merumuskan kebijakan yang jelas bagi setiap bidang manajemen risiko. 

2. Membentuk struktur yang jelas terkait pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab pada setiap tingkat. 

3. Melakukan peninjauan kebijakan untuk memprediksi risiko yang dapat 

diterima serta mengetahui kebutuhan modal yang diperlukan untuk 

operasional bank. 
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4. Memastikan keefektifan manajemen senior dalam pengambilan langkah yang 

diperlukan untuk mengidenifikasi, mengukur, memantau dan mengelola 

keuangan dan risiko operasional bank. 

5. Memastikan fungsi audit internal berfungsi secara efektif dalam penelaahan 

atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. 

6. Memastikan terbentuknya praktik kerja yang sehat dan lingkungan kerja yang 

positif. 

7. Melakukan evaluasi tahunan kinerja kepala manajemen eksekutif. 

 

e. Komite Audit (KA) 

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan 

Kerja Komite Audit (“Peraturan OJK 55/2015”), Komite Audit adalah komite 

yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada  Dewan Komisaris dalam 

membantu melaksanakan tugas dan fungsi  Dewan Komisaris. Komite Audit 

paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris 

Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit 

diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit bertindak secara independen 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan 

tanggung jawab paling sedikit meliputi: 

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b9c9ee84299/node/374/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-55-pojk04-2015-tahun-2015
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b9c9ee84299/node/374/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-55-pojk04-2015-tahun-2015
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b9c9ee84299/node/374/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-55-pojk04-2015-tahun-2015
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lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi 

keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik. 

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat 

antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya. 

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan 

Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan 

imbalan jasa. 

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan 

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor 

internal. 

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang 

dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki 

fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris. 

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan 

keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 

h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan 

adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik. 

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan 

Publik. 

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 
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kepada  Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan 

fungsi  Dewan Komisaris. Pembentukan komite audit ini sifatnya fakultif, 

yaitu dapat dibentuk, bukan bersifat imperatif (keharusan) sehingga terserah 

sepenuhnya kepada kebijakan dan pertimbangan Dewan Komisaris. Namun, 

khusus bagi emiten atau perusahaan publik, wajib memiliki komite audit. 

 

2.1.3 Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Secara umum, pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR) 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. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan 

operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. 

CAR adalah Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva 

bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada 

bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh 

dana-dana yang sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan 

lain-lain. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi 

penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang di sebabkan 

oleh aktiva yang berisiko. Besarnya nilai CAR, dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 
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Modal Bank  

CAR =                                                                                   x 100% 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

 

 

Dalam penelitian ini menggunakan Pertumbuhan CAR. Besarnya nilai 

Pertumbuhan CAR pada suatu perbankan, dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

                      CARt - CARt-1 

                           Pertumbuhan CAR =                             x 100% 

                      CARt-1 

 

2.1.4 Pertumbuhan Net Interest Margin (NIM) 

Net interest margin (NIM) merupakan salah satu tindakan penting yang 

harus diperhatikan demi mewujudkan bank yang berkualitas. NIM ini adalah ratio 

yang digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen bank terutama dalam 

hal pengelolaan aktiva produktif sehingga bisa menghasilkan laba bersih. 

Pendapatan bungan bersih itu sendiri bisa dihitung dengan cara pendapatan bunga 

dikurangi beban bunga. Ratio ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan bank 

dengan baik sehingga bank-bank yang bermasalah dan mengalami masalah bisa 

diminimalisir. Semakin besar ratio maka hal ini akan mempengaruhi pada 

peningkatan pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola 

oleh pihak bank dengan baik.  

Dengan demikian, resiko yang seringkali menimbulkan masalah dalam 

bank bisa dihindari. Bagaimanapun juga, pengelolaan dan manajemen yang baik 

http://ahlipresentasi.com/
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disetiap kegiatan operasional bank memang sangat dibutuhkan sehingga bank bisa 

berada dalam kondisi yang lebih aman. Besarnya nilai NIM, dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

Pendapatan Bersih  

NIM =                                            x 100% 

Aktiva Produktif 

 

 

Aktiva poduktif merupakan penanaman dana bank dalam bentuk kredit, 

surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh pendapatan. 

Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian 

Kualias Aset dijelaskan bahwa aktiva produktif merupakan penyediaan dana bank 

untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan 

dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan 

janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, 

penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya 

yang dapat dipersamakan dengan itu. 

Dalam penelitian ini menggunakan Pertumbuhan NIM. Besarnya nilai 

Pertumbuhan NIM, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

                          NIMt - NIMt-1 

                              Pertumbuhan NIM =                             x 100% 

                           NIMt-1 

 

 



28 

 

2.1.5 Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) 

BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. 

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka 

menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, 

biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasi merupakan 

pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana 

dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil BOPO 

menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank 

yang sehat rasio BOPO-nya kurang dari satu sebaliknya bank yang kurang sehat, 

rasio BOPO-nya lebih dari satu. Menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi 

operasi diukur dengan BOPO. 

BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur 

efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur 

membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan 

pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca. Rasio 

biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan 

operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya, 2009). 

Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam 

mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka 

keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. 
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Sedangkan menurut Rivai dkk. (2007) Rasio BOPO adalah perbandingan 

antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dalam hal 

ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar 

bagi bank. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban 

bunga dan total beban operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional adalah 

penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. 

Besarnya nilai BOPO, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

Beban Operasional  

BOPO =                                               x 100% 

 Pendapatan Operasional 

 

 

Semakin kecil rasio beban operasionalnya akan lebih baik, karena bank 

yang bersangkutan dapat menutup beban operasional dengan pendapatan 

operasionalnya. 

Dalam penelitian ini menggunakan Pertumbuhan Rasio BOPO. Besarnya 

nilai Pertumbuhan Rasio BOPO pada suatu perbankan, dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

BOPOt - BOPOt-1 

                       Pertumbuhan BOPO =                                    x 100% 

BOPOt-1 
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2.1.6 Dalil Akuntansi 

ا َُ يُّ
َ
أ ِييَ  َيَٰٓ َسّّمى فَ  ٱَّلذ َجٖل وُّ

َ
ْ إَِذا تََدايَنُته ةَِديٍۡي إََِلَٰٓ أ ِٓا ٌُ ِهُ  َءاَو َوۡۡلَۡكُتب  ٱۡكُتُت

 ِ ٌَُكۡه ََكتُِبُۢ ة ٍُ  ٱمَۡعۡدِل  ةذيۡ ن يَۡكُتَب َكَىا َعنذَى
َ
َب ََكتٌِب أ

ۡ
ُ  َوََل يَأ فَنَۡيۡكُتۡب  ٱللذ

ِيَوۡۡلُۡىنِِل  َ َوۡۡلَتذِق  ٱۡۡلَقُّ َعنَۡيٍِ  ٱَّلذ ٍُ  ٱللذ ٍُ َشۡي  ۥَربذ ٌۡ ا  فَنِن ََكَن  ٔى َوََل َيۡتَخۡس ِو
ِي   ٱۡۡلَقُّ َعنَۡيٍِ  ٱَّلذ

َ
ۡو ََل يَۡسَتِطيُع أ

َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
ا أ ًُ ٍُ َسفِي َِ فَنُۡيۡىنِۡل َوِۡلُّ َُ  ۥن يُِىلذ 

 ِ ْ وَ  ٱمَۡعۡدِل  ة ُُِدوا ُِيَديِۡي ِوي رَِّجامُِكۡهۖۡ فَنِن مذ  ٱۡستَۡش يَُكًَِا رَُجنَۡۡيِ َفرَُجٞل  هۡ َش
تَانِ وَ 

َ
َن ِوَي  ٱۡمَرأ ِۡ ي تَۡرَض َدآءِ ِمىذ َُ َىا  ٱلشُّ ُُ ٰ َىا َفُتَذّكَِر إِۡحَدى ُُ ٰ ن تَِضلذ إِۡحَدى

َ
أ

ۡخَرٰى  
ُ
َب  ٱۡۡل

ۡ
َدآءُ َوََل يَأ َُ ْ  َوََل تَۡس  ٱلشُّ ِا ۡو  َٔ إَِذا َوا ُدُع

َ
ا أ ًً ِهُ َغيِ ن تَۡكُتُت

َ
ْ أ ِٓا ُى

ا  ًً َجنٍِِ  إََِلَٰٓ َكتِ
َ
كَۡسُط ِعٌَد  ۦ  أ

َ
ِ َذٰمُِكۡه أ ٓ  ٱللذ ِٓاْ إَِلذ َلذ تَۡرتَاةُ

َ
ۡدََنَٰٓ أ

َ
َهَٰدةِ َوأ َُِم لِنشذ كۡ

َ
َوأ

ةى  ن تَُكَِن تَِجَٰرةً َحاِِضَ
َ
َلذ  أ

َ
ٌَاٌح أ ٌَُكۡه فَنَيَۡس َعنَۡيُكۡه ُج ا ةَيۡ َُ تُِديُروَن

ُُِدٓواْ إَِذا َتَتاَيۡعتُ  ۡش
َ
اۗ َوأ ََ ٍُ  ۡه  تَۡكُتُتِ ُِيٞد  ِإَون َتۡفَعنُِاْ فَنًِذ  ۥَوََل يَُضٓارذ ََكتِٞب َوََل َش

ْ فُُسُِقُۢ ةُِكۡهۗ وَ  ِا ُل ۖۡ  ٱتذ َ ۗ َوُيَعنُِّىُكُه  ٱللذ ُ ُ وَ  ٱللذ ٍء َعنِيٞه  ٱللذ   ٢٨٢ةُِكّلِ ََشۡ
 

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang 

itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 
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dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). 

jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka 

yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(QS: Al-Baqarah : 282) 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu  

Peneliti/Judul 
Variabel 

Hasil Penelitian 
Independen Dependen 

Ponttie Prasnanugraha 

P (2007) 

“Analisis Pengaruh 

Rasio-rasio Keuangan 

Terhadap Kinerja 

Bank Umum di 

Indonesia (Studi 

Empiris Bank-bank 

Umum Yang 
Beroperasi Di 

Indonesia)” 

CAR, NPL, LDR, 

BOPO dan NIM 

Kinerja Bank 

Umum (ROA) 

CAR dan LDR tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

NPL, BOPO dan NIM 

berpengaruh terhadap ROA. 

 

Yuliani (2007) MSDN, CAR, ROA BOPO dan CAR berpengaruh 
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“Hubungan Efisiensi 
Operasional dengan 

Kinerja Profitabilitas 

pada Sektor Perbankan 

yang Go Publik di 

Bursa Efek Jakarta” 

BOPO dan LDR terhadap ROA. 
MSDN dan LDR tidak 

berpengaruh terhadap ROA  

Budi Ponco (2008) 

“Analisis CAR, NPL, 

BOPO, NIM, dan 

LDR, terhadap ROA 

periode 2004 – 2007” 

CAR, NPL, BOPO, 

NIM dan LDR  

ROA CAR, BOPO, NIM, dan LDR 

berpengaruh terhadap ROA. 

NPL tidak berpengaruh terhadap 

ROA. 

Pandu Mahardian 

(2008) 

“Analisis Pengaruh 
Rasio CAR, BOPO, 

NPL, NIM Dan LDR 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan” 

CAR, BOPO, NPL, 

NIM, dan LDR 

Kinerja 

Keuangan 

Perbankan 

(ROA) 

CAR, BOPO, NIM dan LDR 

berpengaruh terhadap ROA. 

NPL tidak berpengaruh terhadap 
ROA. 

Irmala Sari (2010) 

“Pengaruh Mekanisme 

Good Corporate 

Governance Terhadap 

Kinerja Perbankan 

Nasional” 

GCG Kinerja 

Perbankan 

Nasional 

(ROA) 

Kepemilikan Pemegang Saham 

Pengendali, Kepemilikan Asing, 

Kepemilikan Pemerintah, Ukuran 

Dewan Direksi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perbankan. 

Ukuran Dewan Komisaris, 

Komisaris Independen, Rasio 
Kecukupan Modal (CAR), 

Eksternal Auditor dan Ukuran 

Bank berpengaruh terhadap 

kinerja perbankan. 

Catur Wahyu Endra 

Yogianta (2011) 

“Analisis Pengaruh 

CAR, NIM, LDR, 

NPL Dan BOPO 

Terhadap 

Profitabilitas Studi 

Pada Bank 
Umum Yang Go Publik 

Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 

Tahun 2002-2010” 

CAR, NIM, LDR, 

NPL dan BOPO 

Profitabilitas 

(ROA) 

CAR dan NIM tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

LDR, NPL dan BOPO 

berpengaruh terhadap ROA. 

Restiyana (2011) 

“Analisis Pengaruh 

CAR, NPL, BOPO, 

LDR, dan NIM 

terhadap Profitabilitas 

Perbankan (Studi Pada 

Bank Umum Di 

Indonesia Periode 

2006-2010)” 

CAR, NPL, BOPO, 

LDR dan NIM 

Profitabilitas 

Perbankan 

(ROA) 

CAR, NPL, BOPO, LDR dan 

NIM berpengaruh terhadap ROA.  

Anggria Maya 
Matindas, Sifrid S. 

Pangemanan, 

David P.E. Saerang 

(2012) 

CAR, BOPO dan 
NPL 

Kinerja 
Keuangan 

(ROA) 

CAR dan NPL tidak berpengaruh 
terhadap ROA. 

BOPO berpengaruh terhadap 

ROA. 
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“Pengaruh Capital 
Adequacy Ratio 

(CAR), BOPO dan 

Non Performing Loan 

(NPL) Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Perbankan Di 

Indonesia” 

Sri Wahyuni Rasyid 

(2012) 

“Analisis Pengaruh 

Loan To Deposit Ratio 

(LDR), Net Interest 

Margin (NIM) dan 
Efisiensi Terhadap 

Return On Asset 

(ROA) Bank Umum 

Indonesia” 

LDR, NIM dan 

BOPO 

ROA LDR tidak berpengaruh terhadap 

ROA.  

NIM dan BOPO berpengaruh 

terhadap ROA.  

Amanda Julita Hutapea 

(2013)  

“Analisis Pengaruh 

Corporate Governance 

terhadap Kinerja 

Keuangan Sektor 

Perbankan” 

Dewan Komisaris 

dan Dewan Direksi 

Kinerja 

Keuangan 

Perbankan 

(ROA) 

Dewan Komisaris Independen 

tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan. 

Dewan Direksi berpengaruh 

terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan. 

Candra Rifqi 

Triwinasis (2013) 
“Pengaruh Good 

Corporate Governance 

terhadap Kinerja 

Keuangan” 

Dewan Komisaris 

dan Komite Audit 

Kinerja 

keuangan 
(ROA) 

Kepemilikan Institusional dan 

Dewan Komisaris Independen 
tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

Komite Audit berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

Maria Fransisca 

Widyati (2013) 

“Pengaruh Dewan 

Direksi, Komisaris 

Independen, Komite 

Audit, Kepemilikan 

Manajerial Dan 

Kepemilikan 

Institusional Terhadap 
Kinerja Keuangan” 

Dewan Direksi, 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit, 

Kepemilikan 

Manajerial, dan 

Kepemilikan 

Institusional 

Kinerja 

Keuangan 

(ROA) 

Dewan Direksi, Komite Audit, 

dan Kepemilikan Manajerial tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Komisaris Independen dan 

Kepemilikan Institusional 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Octa Artarina Dan 

Gregorius N. Masdjojo 

(2013) 

“Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Rentabilitas Pada BPR 

Di Kabupaten Blora” 

CAR, LDR, BOPO 

dan NPL 

Rentabilitas 

(ROA) 

CAR dan NPL tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

LDR dan BOPO berpengaruh 

terhadap ROA.  

Diyah Pamularsih 

(2014) 

“Pengaruh LDR, NPL, 

NIM, BOPO, CAR dan 

Suku Bunga Terhadap 
Profitabilitas Pada 

Sektor Perbankan Yang 

CAR, LDR, NPL, 

NIM, BOPO dan 

Suku Bunga 

Profitabilitas 

(ROA) 

CAR, NIM dan Suku Bunga tidak 

berpengaruh terhadap ROA.  

LDR, NPL, BOPO berpengaruh 

terhadap ROA. 
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Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia  

Periode Tahun 2009-

2013” 

Usman Harun (2014) 

“Pengaruh Ratio-Ratio 

Keuangan CAR, LDR, 

NIM, BOPO, NPL 

Terhadap ROA” 

CAR, LDR, NIM, 

BOPO dan NPL 

ROA CAR, NIM tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

LDR dan BOPO berpengaruh 

terhadap ROA. 

Ahmad Minan Santoso 

(2015) 

“Pengaruh Good 

Corporate Governance 

(GCG), Capital 

Adequacy Ratio 
(CAR), dan Net 

Interest Margin (NIM) 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia 

Periode 2010-2013” 

GCG, CAR dan 

NIM 

Kinerja 

Keuangan 

Perbankan 

(ROA) 

Dewan Komisaris Independen, 

Dewan Direksi, dan NIM 

berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan. 

Komite Audit  dan CAR tidak 

berpengaruh terhadap Kinerja 
Keuangan Perbankan. 

 

Sari Ayu Widowati 

(2015) 

“Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap 

Profitabilitas 
Perbankan Di 

Indonesia” 

CAR, LDR dan 

NPL 

Profitabilitas 

(ROA) 

CAR dan NPL berpengaruh 

terhadap profitabilitas ROA. 

LDR tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas ROA. 

Desy Helena Lumban 

Raja (2016) 

“Pengaruh Dewan 

Komisaris, Komisaris 

Independen, Komite 

Audit Terhadap 

Profitabilitas Pada 

Perusahaan Sektor 

Property Dan Real 

Estate Yang Terdaftar 

di (BEI) Tahun 2009-
2014” 

Dewan Komisaris, 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit 

Profitabilitas 

(ROA) 

Dewan komisaris berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

Komisaris independen dan komite 

audit tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

Helfina Rimardhani , 

R. Rustam Hidayat,  

Dwiatmanto (2016) 

“Pengaruh Mekanisme 

Good Corporate 

Governance Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan (Studi Pada 

Perusahaan BUMN 

Yang Terdaftar Di BEI 

Tahun 2012-2014)” 

GCG Profitabilitas 

(ROA) 

Kepemilikan Institusional dan 

Dewan Komisaris Independen 

berpengaruh terhadap ROA.  

Dewan direksi dan Komite audit 

tidak berpengaruh terhadap ROA.  

 

Mismiwati (2016) 
“Pengaruh CAR, NIM, 

BOPO, LDR dan NPL 

CAR, NIM, BOPO, 
LDR dan NPL 

ROA CAR, NIM, dan NPL tidak 
berpengaruh terhadap ROA. 

BOPO dan LDR berpegaruh 
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terhadap ROA  
(Studi Pada PT. BPD 

Sumsel Babel)” 

terhadap ROA. 
 

Elisa Hanum Indriasari 

(2017) 

“Pengaruh CAR, NPL 

Dan LDR Terhadap 

Kinerja Keuangan Pada 

Perusahaan Sektor 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di BEI 

Tahun 2013-2015” 

CAR, NPL dan 

LDR 

Kinerja 

Keuangan 

Perbankan 

(ROA) 

CAR tidak berpengaruh ROA. 

NPL dan LDR berpengaruh 

terhadap ROA. 

Luh Putu Ari Anjani 

(2017) 

“Pengaruh Good 
Corporate Governance 

Terhadap Profitabilitas 

Pada Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di BEI 

GCG Profitabilitas 

(ROA) 

Kepemilikan institusional, Dewan 

Komisaris dan Komite Audit 

Independen berpengaruh terhadap 
Profitabilitas. 

Dewan Direksi tidak berpengaruh 

terhadap Profitabilitas. 

 

Slamet Fajari, Sunarto 

(2017) 

“Pengaruh CAR, LDR, 

NPL dan BOPO 

Terhadap Profitabilitas 

Bank (Studi Kasus 

Perusahaan Perbankan 
Yang Tercatat Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 

Tahun 2011 Sampai 

2015)” 

CAR, LDR, NPL 

dan BOPO 

Profitabilitas 

(ROA) 

CAR dan LDR tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

NPL dan BOPO  berpengaruh 

terhadap ROA. 

Sulistyowati (2017) 

“Pengaruh Good 

Corporate Governance 

terhadap Kinerja 

Keuangan Pada 

Perusahaan Perbankan” 

GCG CFROA Dewan Direksi, Dewan Komisaris 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

Komisaris Independen dan 

Komite Audit tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

Tyahya Whisnu 

Hendratni (2018) 

“Analisis Pengaruh 

Corporate Governance 
terhadap Kinerja 

Keuangan Sektor 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di BEI 

Tahun 2012-2016 

CG Kinerja 

Keuangan 

(ROA) 

Dewan Komisaris, Dewan 

Direksi, Kepemilikan 

Institusional dan Ukuran 

Perusahaan berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan. 

Dewan Komisaris Independen 

tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

Sumber :  Ponttie Prasnanugraha P (2007), Yuliani (2007), Budi Ponco (2008), 

Pandu Mahardian (2008), Irmala Sari (2010), Catur Wahyu Endra 

Yogianta (2011), Restiyana (2011), Anggria Maya Matindas, Sifrid S. 

Pangemanan, David P.E. Saerang (2012), Sri Wahyuni Rasyid (2012), 

Amanda Julita Hutapea (2013), Candra Rifqi Triwinasis (2013), Maria 

Fransisca Widyati (2013), Octa Artarina Dan Gregorius N. Masdjojo 

(2013), Diyah Pamularsih (2014), Usman Harun (2014), Ahmad Minan 
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Santoso (2015), Sari Ayu Widowati (2015), Desy Helena Lumban Raja 

(2016), Helfina Rimardhani , R. Rustam Hidayat, Dwiatmanto (2016), 
Mismiwati (2016), Elisa Hanum Indriasari (2017), Luh Putu Ari Anjani 

(2017),  Slamet Fajari, Sunarto (2017), Sulistyowati (2017), Tyahya 

Whisnu Hendratni (2018). 

. 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan hubungan yang diduga secara logis antara dua 

variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris 

(Indriantoro dan Bambang, 2011). Oleh karena itu dengan mengacu pada rumusan 

masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

Dewan Komisaris Independen merupakan salah satu unsur yang terdapat 

dalam good corporate governance untuk mengurangi perilaku manajemen yang 

tidak bersih dan tidak transparan. Adanya Dewan Komisaris Independen berperan 

untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan sehingga kinerja 

perusahaan dapat meningkat. Dewan Komisaris Independen memiliki peran 

menengahi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dewan direksi dan dewan 

komisaris. Dewan Komisaris Independen memiliki peran sebagai pengawas 

manajemen agar tercipta good corporate governance. Adanya Dewan Komisaris 

Independen diharapkan mampu meningkatkan monitoring atau pengawasan dalam 

menciptakan lingkungan usaha yang bersih dan transparan secara objektif dan 

independen. Dengan terciptanya lingkungan usaha yang bersih dan transparan 

akan tercipta pengelolaan usaha yang kondusif dalam peningkatan kinerja. Dari 

penjelasan diatas maka dapat diperoleh hipotesis : 
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H1 : Dewan Komisaris Independen (DKI) berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016. 

 

Dewan Direksi berperan untuk melakukan operasional perusahaan. Dewan 

Direksi memiliki tugas untuk membuat rencana strategis dan memastikan 

berjalannya sistem dalam perusahaan. Dewan Direksi menjadi bagian terpenting 

dalam perusahaan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Lingkungan 

yang kondusif akan terbentuk dengan adanya Dewan Direksi yang memantau 

operasional perusahaan. Peranan Dewan Direksi sangat penting dalam 

perencanaan strategis guna mencapai tujuan perusahaan. Dewan Direksi menjadi 

salah satu penentu peningkatan kinerja sebab Dewan Direksi adalah organ 

perusahaan berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan usaha. 

Dewan Direksi mempunyai kewajiban untuk membawa perbankan mencapai laba 

yang diinginkan. Dari penjelasan diatas maka dapat diperoleh hipotesis : 

H2 :  Dewan Direksi (DD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

 

Komite Audit bertugas sebagai pengawas pengendalian internal 

perusahaan dan pelaporan keuangan. Komite Audit berperan untuk mengawasi 

dan menjembatani hubungan auditor internal dan eksternal sehingga pelaporan 

keuangan dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya Komite Audit 

diharapkan mampu menciptakan laporan keuangan yang relevan sehingga dapat 
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digunakan sebagai evaluasi bagi manajemen. Komite audit berperan membantu 

dewan komisaris melakukan pengawasan pelaksanaan good corporate 

governance. Komite Audit berperan untuk menghambat perilaku manajemen yang 

dapat merugikan stakeholder. Komite Audit diharapkan mampu menciptakan 

lingkungan usaha yang transparan sehingga dapat terjadi peningkatan kinerja. 

Dari penjelasan diatas maka dapat diperoleh hipotesis : 

H3 :  Komite Audit (KA) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

 

CAR mencerminkan total modal bank untuk menutup semua aktiva yang 

memiliki risiko bagi bank. CAR yang tinggi menyebabkan kinerja keuangan bank 

akan semakin baik, sebab modal bank pribadi digunakan untuk menutup risiko 

yang terjadi akibat penyaluran pinjaman dan perdagangan sekuritas lainnya. Dari 

penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti & Mandagie (2010), Hutagalung dkk 

(2013), Purwoko dan Sudiyatno (2010) menemukan CAR berpengaruh pada 

kinerja keuangan perbankan (ROA). Dari penjelasan diatas maka dapat diperoleh 

hipotesis : 

H4 : Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016. 

 

NIM merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

mengelola aktiva produktif. NIM merupakan selisih antara pendapatan bunga 
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bersih dan biaya bunga. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam 

menyalurkan kredit. Semakin besar NIM menunjukkan bahwa bank berhasil 

mengelola aktiva produktif dengan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. 

Peningkatan NIM berarti bank berhasil menyalurkan kredit ke nasabah. Semakin 

banyak kredit yang disalurkan maka bunga yang diterima bank juga semakin 

banyak. Dengan banyaknya pendapatan bunga yang diterima maka laba bank akan 

meningkat. Jadi semakin besar NIM maka kinerja keuangan (ROA) juga akan 

semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa NIM berpengaruh terhadap ROA. 

Dari penjelasan diatas maka dapat diperoleh hipotesis : 

H5 : Pertumbuhan Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Mismiwati (2016), menyimpulkan bahwa 

BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

besar perbandingan total biaya operasional dengan pendapatan operasional akan 

berakibat turunnya return on asset. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Slamet Fajari, Sunarto (2017) yang meneliti tentang Pengaruh 

CAR, LDR, NPL, BOPO Terhadap Profitabilitas Bank (Studi Kasus Perusahaan 

Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011 Sampai 

2015), yang mana dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Semakin tinggi BOPO 

kegiatan operasional yang dilakukan bank tidak efisiensi. Begitu pula sebaliknya 
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semakin rendah BOPO maka kegiatan operasional bank semakin efisien dan akan 

meningkatkan keuntungan bank. Dari penjelasan diatas maka dapat diperoleh 

hipotesis : 

H6 : Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

 

Tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut GCG merupakan 

salah upaya untuk menjadikan perusahaan bersih dan transparan. Dengan adanya 

penerapan GCG terutama pengawasan dari Dewan Komisaris Independen, Dewan 

Direksi, dan Komite Audit akan terdapat dorongan untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan efisiensi pada perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja 

perusahaan perbankan. Dalam peningkatan kinerja perbankan sangat penting bagi 

perbankan untuk memiliki kecukupan modal untuk menutup kemungkinan terjadi 

risiko kerugian. Dengan adanya modal akan menarik kepercayaan masyarakat 

terhadap perbankan untuk meletakkan dananya di bank. Semakin besar dana yang 

diperoleh oleh bank dari masyarakat akan meningkatkan profitabilitas bank. Jadi 

jika CAR bank tinggi maka akan meningkatkan kinerja bank. 

Salah satu pendapatan utama bank adalah dari bunga. Untuk 

memaksimalkan pendapatan maka bank harus dapat mengelola aktiva produktif 

dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Semakin banyak kredit yang disalurkan 

akan meningkatkan pendapatan bank. Kemampuan bank dalam pengelolaan aktiva 
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produktif dapat diketahui dengan menghitung NIM. Jadi dapat disimpulkan 

semakin tinggi NIM maka kinerja keuangan perbankan juga tinggi. 

Menurut Bank Indonesia, efisiensi operasi diukur dengan membandingkan 

total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau yang sering disebut BOPO. 

Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional 

dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan 

kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan 

pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang 

efisien dalam mengelola usahanya (SE. Intern BI, 2004). Bank Indonesia menetapkan  

angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO 

melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan 

tidak efisien dalam menjalankan operasinya. Dari penjelasan diatas maka dapat 

diperoleh hipotesis : 

H7 : Dewan Komisaris Independen (DKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit 

(KA), Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR), Pertumbuhan Net 

Interest Margin (NIM) dan Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016. 
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2.4 Kerangka Penelitian 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 
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Sumber : data yang diolah (2017)  
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Keterangan : 

: Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen (X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 

terhadap Y, X4 terhadap Y, X5 terhadap Y, X6 terhadap Y). 

:  Pengaruh X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 secara bersama-sama 

terhadap Y. 

 


