
 

 

 

 

9 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Bank 

1. Pengertian perbankan 

Segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 

tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  Lembaga perbankan 

indonesia terdiri atas Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Pengkreditan 

Rakyat. 

Bank sentral adalah bank yang mempunyai tugas sebagai 

pengawasan perbankan. Sebagai otoritas moneter, bank sentral tidak 

melakukan usaha perbankan umum, dalam arti tidak menghimpun dana 

dari masyarakat, dan tidak memberikan kredit kepada masyarakat. Di 

Indonesia yang bertindak sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. 

(Darmawi, 2011:1-2) 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang salah satu 
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kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Kasmir, 

2008:17). 

Bank pengkreditan rakyat (BPR) menurut UU No 10 Tahun 1998 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya BPR jauh lebih sempit 

dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya 

meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja (Kasmir, 

2008:22). 

2. Jenis-jenis Bank 

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, 

kepemilikkan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi 

perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk 

yang dapat ditawarkan ataupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian 

kepemilikkan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada 

serta akte pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara 

Bank Konvensional berdasarkan bunga dan Bank Syariah berdasarkan 

bagi hasil. 

1. Dari segi fungsinya 

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 

tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu: 
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1. Bank Umum   

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.  

2. Bank Perkreditan Rakyat   

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran 

(Kasmir, 2008:20-22). 

2. Dilihat dari segi kepemilikan modal 

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan modal tersebut adalah:   

1. Bank milik negara  

Bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya milik 

negara. Pada prinsipnya dalam UU Perbankan, bank berstatus 

sebagai badan hukum. Dengan status tersebut, bila dihubungkan 

dengan macam-macam perusahaan dalam UU No 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus 

perusahaan perseroan (persero) (Supramono, 2009:48). 

2. Bank milik asing   

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar 

negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing suatu 

negara. 
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3. Bank milik campuran   

Bank milik campuran merupakan Bank yang kepemilikan 

sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. 

Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

Warga Negara Indonesia. 

3. Dilihat dari segi status 

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian 

berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau 

status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani 

masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas 

pelayanannya. Jenis bank bila dilihat dari status biasanya khusus 

untuk Bank Umum. 

1. Bank devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan.  

2. Bank non devisa   

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti bank devisa, dimana transaksi 

yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara. 
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4. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional   

Mayoritas Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini 

adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. 

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

Aturan Perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank 

dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha 

atau kegiatan perbankan lainnya (Kasmir, 2008:20-37). 

3. Tugas dan fungsi-fungsi bank 

Pada dasarnya fungsi pokok bank menurut UU No. 19 tahun 1998 

adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga dan 

memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan 

pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf 

hidup rakyat banyak.  

Fungsi bank pada umumnya adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien 

dalam kegiatan ekonomi 

2. Menciptakan uang 

3. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat demi 

kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. 

4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya (Kasmir, 2008:12-13). 
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2.2 Profitabilitas (ROA) 

Tujuan dasar dari manajemen suatu unit usaha bisnis adalah untuk 

memaksimalkan nilai dari investasi yang ditanamkan oleh pemilik modal 

terhadap unit usaha bisnis tersebut dalam hal ini adalah perusahaan yang 

dibangun oleh pemilik modal.  Kemudian saat perusahaan tersebut 

berkembang semakin besar dan lebih jauh lagi perusahaan tersebut sudah 

“go public” di pasar modal yang efisien, tujuan perusahaan tersebut 

berubah menjadi bagaimana perusahaan tersebut memaksimalkan “earning 

per share”-nya.  

Untuk mengukur keberhasilan suatu manajemen dalam meraih tujuan 

perusahaan, return dan risk dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan 

suatu perusahaan, yaitu dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan 

tersebut. Hal diatas juga berlaku untuk perusahaan yang bergerak dibidang 

perbankan. Untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja suatu 

perusahaan, analisis keuangan membutuhkan suatu ukuran. Ukuran yang 

sering dipergunakan dalam hal ini adalah rasio atau index yang 

menghubungkan antara dua data keuangan. Informasi tentang kinerja 

keuangan pada lembaga keuangan (dalam hal ini perbankan) dalam periode 

tertentu, dapat diketahui dengan menganalisis rasio-rasio keuangan. 

Untuk mengetahui kinerja perbankan, terdapat tiga hal yang harus 

diperhatikan yaitu: (1) Operating income. Akun ini merupakan pendapatan 

yang dihasilkan dari kegiatan operasi bank. Kebanyakan pendapatan ini 

dihasilkan dari hasil bunga asetnya, khususnya kredit. Adapun pendapatan  
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bukan bunga dihasilkan dari biaya simpanan. (2) Operating expenses. Akun 

ini merupakan beban-beban yang terjadi selama kegiatan operasi bank. 

Komponen terpenting akun ini adalah pembayaran bunga yang menjadi 

kewajiban. Adapun pengeluaran bukan bunga diantaranya adalah biaya-

biaya dalam menjalankan bank: gaji karyawan, beban sewa bangunan, 

pembelian peralatan dan sebagainya. Item lainnya adalah provisi kredit 

macet. Ketika bank menghadapi kredit bermasalah atau untuk 

mengantisipasi potensi kredit bermasalah di masa depan, dalam laporan laba 

rugi bank dapat menuliskan item beban provisi kredit macet atau beban 

penggantian kredit bermasalah. (3) Income. Laba khususnya laba bersih 

menunjukkan secara langsung kinerja bank karena menunjukkan seberapa 

besar dana yang bisa dicapai bank, baik digunakan sebagai pembayaran 

dividen atau laba ditahan. Akan tetapi, ukuran ini sulit diperbandingkan 

karena setiap bank memiliki ukuran yang berbeda, sehingga digunakanlah 

rasio ROA sebagai ukuran utama. 

Analisis profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu 

perusahaan yang dalam hal ini pasti berorientasi pada profit motif atau 

keuntungan yang diraih oleh perusahaan tersebut. Return On Asset (ROA) 

dalam hal ini lebih memfokuskan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh earning dalam operasi perusahaan. 

Menurut (Hanafi, 2016:42) “Return On Asset (ROA) merupakan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset 
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yang tertentu”. Rasio yang tinggi menunjukan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan aset yang berarti semakin baik.  

Rasio rentabilitas (earning) atau profitabilitas mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat 

penjualan, aset dan modal saham tertentu  (Hanafi, 2016:81). Earning 

untuk memastikan efisiensi dan kualitas pendapatan bank secara benar dan 

akurat (Veithzal dkk, 2013:480). 

Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan aset. ROA yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia minimal adalah 1,5% (Veithzal dkk, 2013:480). 

ROA dinyatakan dalam rumus: 

ROA =   
                    

          
      

 

 
2.3 Non Performing Loan (NPL) 

Risiko menurut  Peraturan Bank Indonesia nomor  5 tahun 2003 

adalah potensi terjadinya suatu  peristiwa (events) yang dapat menimbulkan 

kerugian bank. Risiko akan selalu melekat pada dunia perbankan, hal ini 

disebabkan karena faktor situasi lingkungan eksternal dan internal 

perkembangan kegiatan usaha perbankan yang semakin pesat. Salah satu 

risiko usaha bank menurut Peraturan Bank Indonesia adalah risiko kredit, 

yang didefinisikan: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan 

counterparty memenuhi kewajiban. Oleh karena itu perlu diantisipasi 
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kemungkinan risiko yang mungkin timbul dalam rangka menjalankan usaha. 

Sehingga manajemen perlu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi 

dalam pengelolaan faktor produksi, sumber dana dan sumber daya yang 

lain. Pengukuran risiko sangat berhubungan dengan pengukuran return, hal 

ini disebabkan karena bank menghadapi risiko yang mungkin timbul dalam 

rangka mendapatkan suatu return tertentu. 

Seperti halnya perusahaan pada umumnya, bisnis perbankan juga 

dihadapkan pada berbagai risiko, salah satu risiko tersebut adalah risiko 

kredit. Pada penelitian ini rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi 

terhadap nilai suatu resiko kredit adalah rasio Non Performing Loan (NPL). 

“Non Performing Loan (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah dapat 

diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat 

adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar 

kemampuan kendali debitur.” Rasio ini menunjukkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh 

bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas 

kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar 

maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar 

yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Agar 

nilai bank terhadap rasio ini baik Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio 

NPL di bawah 5% (Jurnal Bisnis Strategi). 

Rasio ini dapat menggunakan rumus: 

NPL = 
                 

            
     



 

 

 

 

18 

2.4  Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan di masa 

yang akan datang, merupakan pemahaman konsep likuiditas dalam indikator 

ini. Menurut Bank Indonesia, penilaian aspek likuiditas mencerminkan 

kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai guna 

memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan untuk memenuhi 

kebutuhan yang lain. Disamping itu bank juga harus dapat menjamin 

kegiatan dikelola secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya 

pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi 

asetnya secara cepat dengan kerugian yang minimal. 

Salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan adalah rasio pinjaman 

terhadap deposit. Kalau rasio meningkat ke tingkat yang lebih tinggi secara 

relatif bankir kurang berminat untuk memberikan pinjaman atau investasi. 

Rasio yang lebih tinggi dapat dijelaskan sebagian oleh kesanggupan modal 

dan ketersediaan bank untuk mengatasi persoalan likuiditasnya 

menggunakan liabilitas atau melakukan pinjaman dari pasar uang, bukan 

semata-mata menggantungkan diri pada penyesuaian aset, dan sebagian 

lainnya  melalui usaha bank untuk memperoleh tingkat pendapatan yang 

lebih tinggi (Darmawi, 2011:61). 

Menurut (Dendawijaya, 2016:116) LDR adalah rasio antara seluruh 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. 

Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. 
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LDR termasuk dalam rasio likuiditas yang mengukur kemampuan 

bank untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya atau 

kewajiban yang telah jatuh tempo. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan 

dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat 

mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan 

yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan untuk 

memberikan kredit.  

Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi 

rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini sebagai 

akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi 

semakin besar. Maksimal LDR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

adalah 110% (Dendawijaya, 2009:116). 

LDR dinyatakan dalam rumus: 

LDR = 
                            

                                
      

2.5 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Peranan modal sangat penting karena selain digunakan untuk 

kepentingan ekspansi, juga digunakan sebagai “buffer” untuk menyerap 

kerugian kegiatan usaha. Dalam hal ini Bank wajib memenuhi ketentuan 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berlaku untuk 

peningkatan modal (Surat Edaran Intern BI, 2004).  
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Secara teknis, analisis tentang permodalan disebut juga sebagai 

analisis solvabilitas, atau juga disebut Capital Adequacy Analysis, yang 

mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah permodalan bank yang ada 

telah mencukupi untuk mendukung kegiatan bank yang dilakukan secara 

efisien, apakah permodalan bank tersebut akan mampu untuk menyerap 

kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, dan apakah kekayaan bank 

(kekayaan pemegang saham) akan semakin besar atau semakin kecil. 

Jumlah kebutuhan modal suatu bank meningkat dari waktu kewaktu 

tergantung dari tiga pertimbangan, yaitu tingkat pertumbuhan asset dan 

simpanan, persyaratan kecukupan modal dari pihak yang berwenang, dan 

ketersediaan serta biaya modal bank. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) termasuk dalam salah satu rasio 

solvabilitas yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan bank memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Disamping itu, rasio ini 

digunakan untuk mengetahui perbandingan anatara volume (jumlah) dana 

yang diperoleh dari berbagai utang (jangka pendek dan jangka panjang) 

serta sumber-sumber lain diluar model bank sendiri dengan volume 

penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai salah satu indikator 

kemampuan bank dalam menutupi penurunan aktiva sebagai akibat kerugian 

yang diderita bank, besar kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank 
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menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai 

dengan tingkat risikonya (Veithzal dkk, 2013:473). 

Menurut (Fahmi, 2014:181) Capital Adequacy Ratio (CAR) atau 

sering disebut rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah 

perbankan mampu membiayai aktivitas kagiatannya dengan kepemilikan 

modal yang dimilikinya. Dengan kata lain, Capital Adequacy Ratio (CAR) 

adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimilki 

bank untuk menunjang aktivitas yang mengandung atau menghasilkan 

risiko, misalnya kredit yang diberikan. 

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi 

penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang 

disebabkan oleh aktiva yang beresiko (Dendawijaya, 2009:121). 

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3/DPNP tanggal 

27 Januari 2009 mengenai Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan 

Indikator Dasar (PID) bahwa rasio CAR memperhitungkan risiko kredit, 

risiko operasional, dan risiko pasar. CAR yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia adalah minimal 8% sesuai yang tercantum dalam Peraturan BI 

Nomor 10/15/PBI/2008 Pasal 2 Ayat 1 dan sejalan dengan standar yang 

ditetapkan oleh Bank of International Settlements (BIS). 

CAR dinyatakan dalam rumus: 

CAR= 
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2.6 Net Interest Margin (NIM) 

NIM termasuk dalam rasio rentabilitas yang menunjukkan 

kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan 

melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, mengingat pendapatan 

operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga (spread) dari kredit 

yang disalurkan. Pendapatan diperoleh dari bunga yang diterima dari 

pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya bunga dari sumber dana 

yang dikumpulkan. 

Risiko pasar menurut Peraturan Bank Indonesia No.5 tahun 2003 

merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari 

portofolio yang dimiliki oleh bank, dimana pergerakan tersebut bisa 

mengakibatkan kerugian, dalam hal ini adalah pergerakan suku bunga dan 

nilai tukar. Menurut Tainio, (2000), Lenz  mengidentifikasikan ada enam 

faktor yang menentukan kinerja organisasi, yaitu: 1). Properties of the 

environment (yang meliputi struktur pasar, dan posisi persaingan dari unit 

bisnis); 2). Environment, organization, structure; 3). Organization 

structure; 4). Strategy; 5). Market conditions; 6). Quality of management.  

Berdasarkan ketentuan pada peraturan BI No.5/2003, salah satu proksi 

dari resiko pasar adalah suku bunga, dengan demikian rasio pasar dapat 

diukur dengan selisih antara suku bunga pendanaan (funding) dengan suku 

bunga pinjaman diberikan (lending) atau dalam bentuk absolute, yang 

merupakan selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya 

bunga pinjaman. Didalam dunia perbankan dinamakan Net Interest Margin 
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(NIM). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan 

bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga 

dikurangi beban bunga. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam 

memperoleh pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam 

bentuk pinjaman (kredit). 

Standar yang  ditetapkan  Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6%. 

Semakin tinggi rasio ini maka akan meningkatkan pendapatan bunga atas 

aktiva produktif yang dikelola bank sehingga keuntungan semakin 

meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar Net Interest 

Margin suatu bank, maka semakin besar pula Return On Asset (ROA) 

perusahaan tersebut, yang berarti kinerja keuangan tersebut semakin 

membaik atau meningkat (Jurnal Bisnis Strategi). 

NIM dinyatakan dalam rumus: 

NIM = 
                       

                          
      

2.7 Beban Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO termasuk dalam Rasio Rentabilitas, yaitu alat untuk 

menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai oleh bank yang bersangkutan. 

BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. 

Mengingat kegiatan utama bank pada pinsipnya adalah bertindak sebagai 
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perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan 

pendapatan operasional bank didominasi biaya bunga dan hasil bunga 

(Dendawijaya, 2009:119-120). 

Standar BOPO yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Maksimal 85%. 

Jika rasio BOPO melebihi standar yang ditetapkan atau mencapai 100%, 

maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan 

operasinya. Ketidak-efisienan ini menimbulkan alokasi biaya yang lebih 

tinggi sehingga dapat menurunkan pendapatan bank. 

Biaya operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung 

dengan kegiatan usaha bank. Biaya operasional bank terdiri dari :  

1. Biaya bunga  

2. Biaya valuta asing lainnya 

3. Biaya tenaga kerja  

4. Penyusutan  

5. Biaya lainnya 

Pendapatan operasional merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha 

bank yang benar-benar telah diterima. 

Pendapatan Bank terdiri dari:  

1. Hasil Bunga  

2. Provisi dan komisi 

Provisi kredit merupakan sumber pendapatan bank yang akan 

diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh 
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bank, sedangkan komisi merupakan beban yang diperhitungkan 

kepada nasabah bank yang mempergunakan jasa bank. 

3. Pendapatan atas Transaksi Valuta Asing 

Pendapatan transaksi valas timbul dari transaksi valuta asing 

yang berasal dari selisih kurs nilai mata uang antar-negara. 

4. Pendapatan Operasional lainnya (penerimaan dividen yang berasal 

dari anak perusahaan) dan pendapatan non-operasional (pendapatan 

yang berasal dari penjualan aktiva) (Dendawijaya, 2009:111). 

BOPO dinyatakan dalam rumus: 

BOPO =
                 

                      
      

2.8 Pandangan Islam Tentang Aset 

Ekonomi islam merupakan sistem yang berisi pemikiran sekaligus 

metode penerapannya. Secara normatif Allah SWT telah mengatur manusia 

dengan aturan yg komprehensif. Ketika Allah berbicara tentang tata cara 

seseorang memiliki harta, maka Allah pun telah menyiapkan perangkat 

metodologi yaitu adanya negara yang berkewajiban menerapkan aturan 

tersebut, mengawasi pelaksanaanya, serta memberikan hukuman bagi para 

pelanggarnya (Mujahidin, 2013:1). 

Dalam bahasa Arab (Islam) harta disebut sebagai Maal. Maal berarti 

“Segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa 

kekayaan, atau barang perdagangan, rumah, uang, hewan dan lain 

sebagainya yang cenderung ingin dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh 
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manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14 yang 

berbunyi: 

                       

                        

                   

14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak 

dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 

kembali yang baik (surga). 

Allah SWT telah menganugerahkan kepada manusia sumber daya 

(harta) yang melimpah dari seluruh penjuru bumi dan langit. Manusia diberi 

tugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraannya di muka bumi 

dengan memanfaatkan sumber daya yang telah diberikan sesuai dengan 

tuntunan-Nya QS. al-A’raaf  ayat 32: 
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32. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah 

yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah 

yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu 

(disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, 

khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan 

ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. 

Dalam ilmu ekonomi posisi harta benda memiliki posisi yang sentral. 

Apabila dalam ekonomi konvensional harta (asset) dianggap sebagai salah 

satu modal atau faktor produksi, akan tetapi islam memposisikan harta 

benda sebagai pokok kehidupan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam 

Al-qur’an surah An-Nisaa’ ayat 29 dan 5 yang berbunyi: 

                        

                    

      

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 
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5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan 

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 

yang baik. 

Bahwa harta benda sebagai tiang atau pilar pokok kehidupan 

(qiyama). Seperti hal nya kita tidak dapat berdiri tanpa adanya tiang berupa 

kaki karena itu hidup di dunia akan terasa hampa tanpa adanya harta benda 

karena harta merupakan hal yang berharga dan merupakan kebutuhan untuk 

kelangsungan kehidupan kita (Amir Machmud dan Rukmana, 2010:10). 

Pengelolaan harta dalam islam dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Pengelolaan harta yang dihalalkan terdiri dari: 

1. Pembelanjaan harta (infaqul Mal) yaitu pemberian harta kekayaan 

yang di miliki yaitu memberikan sebagian harta kepada orang lain 

yang lebih membutuhkan karena harta yang kita  miliki titipan dari 

Allah dan sebagian dari harta kita merupakan milik orang lain yang 

membutuhkan, jadi kita harus menzakatkan harta yang kita miliki 

kepada orang yang berhak menerimanya. 
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2. Pengembangan Harta (Tanmiyatul Mal) yaitu kegiatan 

memperbanyak jumlah harta yang dimiliki. Mengembangkan harta 

kekayaan bisa di lakukan dengan cara berbisnis atau di sahamkan 

ke berbagai perusahaan atau dengan cara apapun asalkan itu halal. 

2. Pengelolaan Harta yang diharamkan terdiri dari: 

1. Riba, riba bisa di katakan memberikan pinjaman kepada orang 

dengan mengambil bunga, dan hal demikian di haramkan dalam 

islam. Bahkan dalam Al-Quran tentang pelarangan riba yang dalam 

surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi: 

                     

                       

                 

    

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-

orang yang beriman. 

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. 

dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu 

pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
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2. Ihtikar (menimbun disaat orang lain membutuhkan), yaitu tidak 

memberikan sebagian dari hartanya padahal ada seseorang yang 

sangat membutuhkan. 

3. Penipuan, yaitu menjanjikan iming-iming untuk membawa hasil 

yang sangat menguntungkan, padahal itu hanya sebagian dari unsur 

penipuan. 

4. Berdagang barang-barang yang diharamkan, yaitu berbagi kepada 

orang akan tetapi harta atau makanan yang di bagikan berupa 

barang curian atau benda lain yang di haramkan.  

2.9 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

pengukuran kinerja perbankan dengan menggunakan rasio keuangan terhadap 

kinerja profitabilitas. 

Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 
 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Chandra 

Chintya Putri 

dan Suhermin 

(Jurnal Ilmu dan 

Riset 

Manajemen 

Volume 4, 

Nomor 4, April 

2015) 

Pengaruh NPL, 

LDR, CAR 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Umum 

Swasta Nasional 

Devisa 

1. NPL (X1) 

2. LDR (X2) 

3. CAR (X3) 

4. ROA (Y) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 

1. Variabel NPL berpengaruh 

terhadap profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return 

On Assets (ROA) Bank 

Umum Swasta Nasional 

(BUSN) Devisa yang terdaftar 

di BEI dengan aset lebih dari 

50 milyar. 

2. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return 

On Assets (ROA) Bank 

Umum Swasta Nasional 

(BUSN) Devisa yang terdaftar 

di BEI dengan aset lebih dari 

50 milyar. 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

2 Deden Edwar 

Yokeu 

Bernardin 

(Ecodemica, 

Vol. IV, No. 2, 

September 

2016) 

Pengaruh Car Dan 

Ldr Terhadap  

Return On Assets 

1. CAR (X1) 

2. LDR (X2) 

3. ROA (Y) 

Hasil pada penelitian ini 

menyatakan bahwa: 

1. Secara parsial menunjukkan 

bahwa CAR berpengaruh 

signifikan terhadap ROA 

2. LDR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA, 

3. Secara simultan baik CAR 

dan LDR berpengaruh 

signifikan terhadap ROA 

3 Nyimas Vila 

Dewi, Ronny 

Malavia 

Mardani dan Dr. 

M. Agus Salim 

(e – Jurnal Riset 

Manajemen 

PRODI 

MANAJEMEN 

Fakultas 

Ekonomi 

Unisma) 

Pengaruh CAR, 

NPL, NIM, DAN 

BOPO 

TERHADAP 

Profitabilitas 

Perbankan  (Studi 

Kasus pada Bank 

Umum Yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun  2012–

2015)  

 

1. CAR (X1) 

2. NPL (X2) 

3. NIM (X3) 

4. BOPO (X4) 

5. ROA (Y) 

Hasil penelitian ditemukan 

bahwa: 

1. CAR dan NPL tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan secara parsial 

terhadap ROA 

2. NIM mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan 

secara parsial terhadap ROA 

3. BOPO mempunyai 

pengaruh negatif signifikan 

secara parsial terhadap ROA 

4 Dewa Ayu 

Yudiartini dan 

Ida Bagus 

Dharmadiaksa 

(E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana.14.2 

Februari (2016) 

Pengaruh Rasio 

Keuangan 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Sektor 

Perbankan Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

1. CAR (X1) 

2. NPL (X2) 

3. LDR (X3) 

4. ROA (Y) 

Hasil penelitian ditemukan 

bahwa CAR, NPL dan LDR 

berpengaruh negatif terhadap 

kinerja keuangan (ROA) 

5 Luh Eprima 

Dewi, Nyoman 

Trisna Herawati. 

SE.,M.Pd.,Ak. 

Luh Gede Erni 

Sulindawati. 

SE.,M.Pd.,Ak. 

(e-Journal S1 

Ak. Universitas 

Pendidikan 

Ganesha 

Jurusan 

Akuntansi 

Program S1 

(Volume: 3 No. 

1 Tahun 2015) 

Analisis Pengaruh 

NIM, BOPO, 

LDR, DAN NPL 

Terhadap 

Profitabilitas 

(Studi Kasus Pada 

Bank Umum 

Swasta Nasional 

Yang Terdaftar 

Pada Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2009-2013 ) 

1. NIM (X1) 

2. BOPO (X2) 

3. LDR (X3) 

4. NPL (X4) 

5. ROA (Y) 

Hasil penelitian ditemukan 

bahwa Net Interest Margin 

(NIM), Biaya 

Operasional/Pendapatan 

Operasional (BOPO), Non 

Performing Loan (NPL), dan 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas baik secara 

parsial maupun secara 

simultan. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

6 Jordi Suwandi 

dan Hening 

Widi Oetomo 

(Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Manajemen 

Volume 6, 

Nomor 7, Juli 

201) 

Pengaruh CAR, NPL, 

BOPO, Dan LDR 

Terhadap ROA Pada 

BUSN Devisa 

1. CAR (X1) 

2. NPL (X2) 

3. BOPO (X3) 

4. LDR (X4) 

5. ROA (Y) 

Hasil penelitian menunjukkan  

1. Variabel CAR berpengaruh 

negatif tidak signifikan 

terhadap ROA 

2.  NPL, LDR dan BOPO 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA 

7 Sari Ayu 

Widowati dan 

Bambang 

Suryono(Jurna

l Ilmu & Riset 

Akuntansi 

Vol. 4 No. 6 

(2015)) 

Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap 

Profitabilitas 

Perbankan Di 

Indonesia 

1. CAR (X1) 

2. LDR (X2) 

3. NPL (X3) 

 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa  

1. CAR berpengaruh  negatif 

signifikan terhadap ROA 

2. LDR tidak berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap ROA 

3. NPL berpengaruh negatif  

dan signifikan terhadap 

ROA 

8 Anysa & 

Bambang 

Rahardjo 

(Jurnal Ilmiah 

Manajemen 

Kesatuan Vol. 

5 No.2, 2017 

pg. 074 - 152 

STIE 

Kesatuan 

ISSN 2337 – 

7860) 

Pengaruh Biaya 

Operasional 

Berbanding 

Pendapatan 

Operasional (BOPO), 

Non Performing Loan 

(NPL), Loan To 

Deposit Ratio (LDR) 

Terhadap Kinerja 

Usaha (ROA) 

1. BOPO (X1) 

2. NPL (X2) 

3. LDR (X3) 

4. ROA (Y) 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa 

1. BOPO berpengaruh tidak 

signifikan terhadap ROA 

2. NPL berpengaruh signifikan 

terhadap ROA 

3. LDR berpengaruh positif 

terhadap ROA 

9 Muhammad 

Ali  dan R. 

Roosaleh 

Laksono T.Y 

(JURNAL 

RISET 

AKUNTANSI 

DAN 

KEUANGAN, 

5 (2), 2017, 

01-16) 

Pengaruh Net Interest 

Margin (NIM), Biaya 

Operasional terhadap 

Pendapatan 

Operasional (BOPO), 

Loan to Deposit 

Ratio (LDR) dan Non 

Performing Loan 

(NPL) Terhadap 

Return On Assets 

(ROA 

1. NIM (X1) 

2. BOPO (X2) 

3. LDR (X3) 

4. NPL (X4) 

Hasil penelitian menunjukkan  

bahwa: 

1.  secara parsial, NIM, BOPO 

dan LDR berpengaruh 

terhadap ROA dan NPL 

tidak berpengaruh terhadap 

ROA 

2. Secara simultan, hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa NIM, BOPO, LDR 

dan CAR berpengaruh 

terhadap Return On Assets 

(ROA). 

10 Muliahadi 

Tumanggor 

(Jurnal Ilmiah 

Ilmu 

Manajemen, 

ISSN 2356-

2005) 

Analisis Pengaruh 

BOPO, Capital 

Adequacy Ratio, Non 

Performing Loan, 

Dan Loan To Deposit 

Ratio Terhadap 

Return On Asset 

1. BOPO (X1) 

2. CAR (X2) 

3. NPL (X3) 

4. LDR (X4) 

5. ROA (Y) 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa BOPO, NPL dan LDR 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA, sedangkan 

CAR tidak berpengaruh 

terhadap ROA 

Sumber: Berbagai Penelitian Terdahulu 
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Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Chintya Putri (2015) yang berjudul: 

“Pengaruh NPL, LDR, CAR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa” adalah sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan ini. Yang 

mana dalam penelitian tersebut rasio Profitabilitas menggunakan Return On Asset 

(ROA). Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan 

penelitian ini yaitu penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat 2 penambahan 

variabel Independen yaitu Net Interest Margin (NIM) dan BOPO pada Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. 

NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi. Semakin 

besar NIM yang berhasil dicapai menunjukkan kinerja bank yang semakin baik. 

Menurut Riyadi (2006), NIM adalah perbandingan antara Interest Income 

(pendapatan bunga bank yang diperoleh) dikurangi Interest expenses (biaya bunga 

bank yang menjadi beban) dibagi dengan Average Interest Earning Assets (rata-

rata aktiva produktif yang digunakan) (e – Jurnal Riset Manajemen). 

BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan 

operasional. Rasio BOPO dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 

2009:120). 
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2.10 Kerangka Berpikir 

Dari uraian diatas dan hasil dari penelitian terdahulu maka yang 

menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Non Performing Loan (NPL), 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest 

Margin (NIM), dan BOPO sebagai variabel independen (bebas) dan Return 

On Asset (ROA) sebagai variabel dependen (terikat) sehingga kerangka 

berpikir dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Pengaruh NPL, LDR, CAR, NIM dan BOPO terhadap ROA 

 

Variabel Independen (X) 

 

t1     

t2   Variabel Dependen (Y) 

t3 

t4 

t5 

 

Keterangan 

X1 : Variabel Independen Non Performing Loan (NPL)  

X2 : Variabel Independen Loan To Deposit Ratio (LDR) 

X3 : Variabel Independen Capital Adequacy Ratio (CAR)  

X4 : Variabel Independen Net Interst Margin (NIM) 

X5 : Variabel Independen BOPO 

 Y : Variabel Dependen Profitabilitas Bank (ROA)  

(ROA) Y 

(NPL) X1 

(CAR) X3 

(NIM) X4 

(BOPO) X5 

(LDR) X2 
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2.11 Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh NPL terhadap ROA 

NPL merupakan rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang 

diberikan. Semakin tinggi NPL yang timbul maka semakin besar 

risiko kredit yang disalurkan oleh bank sehingga mengakibatkan 

semakin rendahnya pendapatan yang akan mengakibatkan turunnya 

laba (profit). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang pertama: 

H1 : Diduga terdapat pengaruh NPL terhadap ROA 

2. Pengaruh LDR terhadap ROA 

LDR mencerminkan kemampuan bank menjalankan fungsi 

intermediasinya dengan menyalurkan dana yang diperoleh kedalam 

bentuk kredit. Semakin rendah angka rasi ini menyebabkan bank 

kehilangan kesempatan untuk menghasilkan laba, sebaliknya jika rasio 

ini menunjukkan angka yang berlebih, bank juga akan mengalami 

kesulitan untuk menutup kewajiban lancarnya sehingga bank perlu 

memperhatikan tingkat rasio ini agar dapat memberikan kontribusi 

maksimal terhadap laba. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang 

kedua: 

H2 : Diduga terdapat pengaruh LDR terhadap ROA 

3. Pengaruh CAR terhadap ROA 

CAR adalah rasio ketersediaan modal. Dengan kondisi suatu bank 

yang memiliki rasio CAR yang besar akan membuat bank tersebut 

dapat lebih fleksibel dalam menjalankan operasionalnya. Setiap 
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peningkatan rasio CAR akan meningkatkan ROA. Berdasarkan hal 

diatas maka didapat hipotesis ketiga : 

H3 : Diduga terdapat pengaruh CAR terhadap ROA 

4. Pengaruh NIM terhadap ROA 

NIM merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan 

pendapatan bunga bersih. Semakin tinggi NIM suatu bank, maka 

semakin besar pula profitabilitas bank tersebut. Sehingga didapat 

hipotesis yang keempat: 

H4 : Diduga terdapat pengaruh NIM terhadap ROA 

5. Pengaruh BOPO terhadap ROA 

BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional. Semakin tinggi rasio BOPO menunjukkan 

semakin tidak efisiennya suatu bank dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Ketidak efisienan ini menimbulkan alokasi biaya yang 

lebih tinggi, sehingga dapat menurunkan pendapatan bank. Sebaliknya 

jika semakin rendah rasio BOPO menunjukkan semakin efisien bank 

dalam mengelola kegiatannya sehingga dapat menurunkan biaya dan 

laba akan meningkat. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis kelima: 

H5 : Diduga terdapat pengaruh BOPO terhadap ROA 

 

 


