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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 SignallingTheory 

Singnalling Theory menjelaskan bahwa, pentingnya pengukuran kinerja 

suatu perusahaan dan juga alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar 

modal. Dalam teori ini membahas bagaimana seharusnya signal-signal 

keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik. 

Teori signal menjelaskan bahwa pemberian signal dilakukan oleh manajemen 

untuk mengurangi informasi asimetris. 

Menurut Kusuma (2006:49) pada signalling theory terdapat motivasi 

manajemen dalam menyajikan informasi keuangan yang diharapkan dapat 

memberikan sinyal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham. 

Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh perusahaan akan dapat 

memberikan signal pertumbuhan dividen maupun perkembangan harga saham 

perusahaan. 

2.2 Pengertian Bank 

Asal kata Bank adalah dari bahasa Italia banca yang berarti tempat 

penukaran uang. Pengertian bank dalam sistem lembaga keuangan adalah lembaga 

mediator (intermediasi) antara defisit spending unit denga  surplus spending unit. 

Definisi bank menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana diubah dengan undang-undang  No. 10 Tahun 1998, “Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. 
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Menurut Kasmir (2012:2) Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya. 

Herman (2011:27) mendefinisikan bahwa bank adalah perusahaan yang kegiatan 

pokoknya adalah menghimpun uang dari masyarakat. Sedangkan menurut 

Suyatno, dkk (2007:1) bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang 

melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman,                       

mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai 

tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha  perusahaan-

perusahaan dan lain-lain. Hasibuan (2008:1) mendefinisikan bahwa bank adalah 

dana usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit  dan/atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun beberapa 

jenis Bank yang ada di Indonesia adalah Bank Konvensional dan Syariah.  

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum 

pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dengan menghilangkan 

kalimat dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

berupa pembayaran. Dimana penghimpunan dana maupun dalam rangka 

penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau 

sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode 

tertentu. 

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip 

konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada 
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penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari 

selisih bunga di bank dikenal dengan istilah spread baset. Apabila suatu bank 

mengalami kerugian dari selisish bunga, dimana suku bunga kredit, maka istilah 

ini dikenal dengan nama negatif spread.  

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah 

dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana 

dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah. 

Dalam dunia modren sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan 

perekonomian suatu negara sangatlah besar hampir semua sektor yang 

berhubugan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank 

baik dimasa sekarang dan akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan. 

2.3 Fungsi Bank 

Adapun fungsi Bank secara umum menurut Fahmi (2014:4) sebagai berikut: 

1. Membangun dan menyediakan jasa pelayanan pembayaran untuk 

kebutuhan transaksi bisnis dalam dan luar negeri. 

2. Membangun investasi melalui pembayaran kredit berdasarkan kriteria 

dan syarat yang sesuai. 

3. Menyediakan layanan penyimpanan dalam bentuk tabungan dan deposit, 

sebagai bentuk tugas Bank sebagai penghimpun dana. 

 

 



 13 

2.4 Jenis Bank 

Menurut totok, dkk (2015:109) jenis bank dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Jenis bank menurut kegiatan usahanya. 

Menurut kegiatan usaha bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Bank Umum 

Bank umum didefinisian oleh undang – undang   Nomor 10 tahun 

1998 sebagai Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau syariah berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

Didefinisian oleh undang – undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 

2. Jenis Bank menurut fungsi 

a. Bank Sentral 

Yaitu Bank yang merupakan badan hukum milik Negara yang tugas 

pokoknya membantu pemerintah. Contohnya: Bank Indonesia,                 

Bank of China, Bank of England. 

b. Bank Umum 

Yaitu Bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak 

ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. 

Contohnya: BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BCA 
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c. Bank Desa 

Yaitu kantor Bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah 

melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam 

rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. 

d. DPR 

Yaitu kantor Bank di kota kecamatan yang merupakan unsur 

penghimpunan dana masyarakat ataupun menyalurkan dananya 

disektor pertanian dan pedesaan. 

2.5 Kinerja Keuangan Bank Syariah 

Kinerja Bank Syariah secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi 

yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek pemasaran, 

keuangan, penghimpunan, dan menyalurkan dana serta teknologi maupun 

sumberdaya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi 

keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan 

dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan 

modal, likuiditas, dan protabilitas bank (Jumingan, 2006:39).  

Kinerja adalah keberhasilan personal, tim, atau unit organisasi dalam 

mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku 

yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis perlu diukur,  

sehingga menyebabkan sasaran strategis menjadi basis pengukuran kinerja dan 

inisiatif strategis untuk mewujudkan sasaran tersebut. Sasaran strategis beserta 

ukurannya digunakan untuk menentukan target yang akan menjadi basis penilaian 

kinerja, menentukan penghargaan yang akan diberikan kepada personal, tim, unit, 

organisasi (Mulyadi, 2007:337). 
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Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

kemampuan suatu perusahaan yang telah melaksanakan dengan memenuhi   

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti membuat suatu 

laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam                           

SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Acepted Accounting 

Principle), dan lainnya, (Fahmi, 2014:2). 

Menilai kinerja keuangan suatu perusahaan diperlukan ukuran-ukuran. 

Salah satu cara untuk mempelajari dan mengukur keadaan keuangan perusahaan 

adalah dengan analisis rasio keuangan. Bahan untuk mengadakan analisis rasio 

adalah laporan keuangan yang secara periodik dilakukan perusahaan. Laporan 

keuangan dapat berbentuk neraca, laporan laba rugi, atau laporan aliran kas. 

Penilaian kinerja keuangan bank mengacu pada SK Direksi Bank Indonesia No. 

30/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan 

Bank Umum, penilaian ini bertujuan untuk menetapkan apakah bank tersebut 

dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat sehingga Bank 

Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank-bank dapat memberikan arahan 

atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan 

kegiatan operasinya. Penilaian tingkat kesehatan bank akan berpengaruh terhadap 

kemampuan manajemen bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang 

bersangkutan. 

Berbagai hal dapat disertakan pada laporan kinerja Bank Syariah tersebut. 

Hal-hal yang dianggap penting untuk dilaporkan adalah mengenai tingkat kinerja 

kesehatan perbankan, serta rasio-rasio keuangan seperti, Net porforming Financial 

(NPF), Loan Loan on Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG), 
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Badan Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), dan sebagainya. 

2.6 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan laporan periodik yang meringkas kegiatan 

perusahaan. Laporan keuangan umumnya digunakan oleh pemilik modal seperti 

kreditor, investor, dan perusahaan itu sendiri yang berkaitan dengan kepentingan 

manajerial dan penilaian kinerja perusahaan. 

Menurut Kasmir (2012:6) laporan keuangan dalam arti  yang sederhana 

adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau 

dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan informasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan (Fahmi, 2014:2). 

2.7 Ciri–ciri Laporan Keuangan 

1. Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan informasi yang sifatnya spesifik yang 

disusun untuk berbagai tujuan, diantaranya sebagai berikut; 

a. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

b. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama 

sebagian besar pemakaian yang secara umum menggambarkan 

pengaruh keuangan dari kinerja masa lalu. 
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c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

menajemen atau pertanggung jawaban menajemen atas sumberdaya 

yang dipercayakan kepadanya, (Deanta, 2016:3). 

2. Syarat–syarat Laporan Keuangan 

Syarat–syarat dalam laporan keuangan sebagai berikut: 

a. Relevan; data yang diolah, ada kaitannya dengan transaksi. 

b. Jelas dan dapat dipahami; informasi yang disajikan, harus ditampilkan 

sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua 

pembaca laporan keuagan. 

c. Dapat diuji kebenarannya; data dan informasi yang disajikan harus 

dapat ditelusuri bukti dan kebenarannya. 

d. Netral; laporan keuangan yang disajikan dapat dipergunakan oleh 

semua pihak. 

e. Tepat waktu; laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. 

Waktu peyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam 

batas waktu yang wajar. 

f. Dapat diperbandingkan; laporan keuangan yang disajikan harus dapat 

diperbandingkan dengan periode-periode sebelumnya. 

g. Lengkap; data yang disajikan dalam informasi akuntansi harus legkap 

sehingga tidak memberikan informasi yang tidak sesuai bagi para 

pemakai laporan keuangan. 

3. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Sifat dan keterbatasan laporan keuangan sebagai berikut: 
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a. Bersifat historis; yaitu merupakan kejadian yang telah lewat. Oleh 

karena itu, laporan keuangan dapat dianggap satu-satunya sumber 

informasi dalam proses pengambila keputusan ekonomi. 

b. Bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

pihak tertentu. 

c. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidak pastian dan lazimnya 

dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih.  

2.8 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan perbankan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian kinerja perusahaan Bank, untuk mengetahui perkembangan perbankan 

dari suatu periode ke periode berikutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi 

manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional dan penyusunan rencana 

kerja anggaran Bank, untuk memonitor pelaksanaan dari suatu kebijakan 

perusahaan yang telah diterapkan sehingga dapat diadakan perbaikan                              

atau penyempurnaan dimasa yang akan datang, dan sebagainya (Indra,2006:284). 

Laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut                          

prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari 

individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba 

rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik. Laporan keuangan Bank sama saja 

dengan laporan keuangan perusahaan. Neraca Bank menunjukkan gambaran 

posisi keuangan suatu Bank pada saat tertentu (Rivai, 2013:375). 

2.9 Pengertian Rasio Keuangan  

Rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang 

menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan. Rasio keuangan atau 
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financial ratio ini sangat penting untuk melakukan analisis terhadap kondisi 

keuangan perusahaan. Tujuannya adalah menunjukkan perubahan dalam prestasi 

operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan pola perusahaan tersebut, 

kemudian menunjukkan resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan (Fahmi, 2012:46). 

Kinerja profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan  Return On Aset 

(ROA). Rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur Return On Aset 

(ROA) Bank Umum Syariah dalam penelitian ini adalah Net Performing 

Financing (NPF), Loan to Deposit Ratio (LDR), Komisaris Independen, Dewan 

Komisaris, Komite Audit, Biaya Operasioanal terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO), Net Interest Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR). 

2.10 Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, 

Capital) 

Tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank dengan metode RGEC yaitu 

singkatan dari Risk Profile (profil risiko), Good Corporate Goverance (GCG), 

Earning (rentabilitas), dan Capital (permodalan). Adapu penjelasan dari 

komponen-komponen metode RGEC adalah sebagai berikut: 

2.10.1 Pengertian Profil Resiko (Risk Profile) 

Menurut peratura Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 pasal 7, profil 

resiko (risk profile) merupakan penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas 

penerapan manajemen resiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 

resiko, yaitu: resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, 

resiko hukum, resiko stratejik, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. 
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Resiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada 

kegiatan bisnis Bank yang dapat berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank, 

baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak. Dalam melakukan penilaian 

terhadap resiko inheren, hendaknya digunakan idikator kuantitatif dan kualitatif 

untuk menentukan akar permasalahan. Selain itu untuk mempertimbangkan     

faktor internal dan eksternal yang antaralain meliputi pegetahuan mengenai 

lingkungan, industri dan strategi bank. 

Penilaian Kualitas manajemen resiko bertujuan untuk mengefaluasi 

efektifitas penerapan manajemen resiko bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur 

dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen resiko bagi 

Bank Umum. Dalam penilaian KPMR perlu dipastikan bahwa seluruh kebijakan 

bank mencerminkan pengendalian resiko, (IBI, 2014:228). 

Penetapan peringkat faktor risiko berdasarkan analisis secara konprehensif 

dan terstruktur atau hasil penetapan tingkat resiko dari masing-masing risiko: 

resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, rsiko hukum, 

risiko stratejik, resiko kepatuhan, resiko reputasi. Penelitian ini menilai tentang 

risk profilenya mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, alasannya 

yaitu karena resiko kredit sebagai pendukung kestabilan keuangan Bank dari 

kinerja pihak lawan. Artinya, resiko mengenai penyediaan dana dan penyaluran 

dana sepenuhnya adalah kewajiban dari sebuah Bank. 

1. Credit Risk  

Credit risk adalah risiko yang timbul akibat tidak mampunya debitur untuk 

membayar kembali, atau kemungkinan kerugian yang timbul akibat kegagalan 

debitur untuk memenuhi kewajiban terhadap Bank. Bank Indonesia 
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mengklasifikasikan kredit non produktif kedalam tiga kategori yaitu                                

kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Resiko kredit ditunjukkan dengan 

besaran Non Performing Financial (NPF) merupakan persentasi jumlah                          

kredit bermasalah (degan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap 

total kredit yang disalurkan bank. Semakin rendah rasio ini maka kemungkinan 

bank mengalami kerugian sangat rendah yang secara otomatis laba semakin 

meningkat (negatif). Rumus untuk menghitug NPL sebagai berikut: 

NPF= Kredit bermasalah x 100% 

Total kredit 

 

Berdasarkan pada matriks penetapan peringkatan komponen profil risiko 

NPF pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 

2011 diperoleh standar untuk  rasio NPL sebagai berikut: 

Tabel : 2.1  

Matriks Penetapan Peringkat Komponen Profil Resiko (NPF) 

Peringkat Keterangan Bobot (%) 

1 Sangat Sehat ˂  2 

2 Sehat 2 – 3,5 

3 Cukup Sehat 3,5 – 5 

4 Kurang Sehat 5 – 8 

5 Tidak Sehat ˃  8 

Sumber:Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 

2. Liquidity Risk 

Liquidity risk adalah yang dihadapi oleh Bank karena tidak dapat memenuhi 

kewajiban yang telah jatuh tempo dengan harta likuid yang dimilikinya.                      

Dalam penelitian ini resiko likuiditas diproksikan dengan semakin tinggi resiko 

likuiditas maka kemungkinan Bank mengalami kerugian semakin rendah secara 

otomatis laba akan semakin meningkat (positif). 
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a. Loan on Deposit Ratio (LDR)  

Loan on Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara kredit 

dengan dana pihak ketiga. Rasio ini digunaka untuk mengukur tingkat 

likuiditas suatu Bank. Resiko likuiditas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

2.10.2 Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporat Goverence(GCG) adalah suatu tata kelola Bank Syariah 

yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (Transparency),      akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), 

dan kewajiban (fairness). Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 

pasal 7,ayat 2 penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 

6 huruf b merupaka penilaian terhadap manajemen Bank atas prinsip-prinsip 

GCG. Dalam PBI No.11/33/PBI/2009 disebutkan bahwa ada 5 (lima) prinsip 

dasar terkait GCG yaitu: 

1. Keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu penjelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara 

efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan 

bank dengan peraturan perundag-undangan yang berlaku   dan prinsip-

prinsip pengelolaan bank yang sehat. 

LDR = Total kredit x 100% 

            Dana pihak ketiga  
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4. Profesional (professional), yaitu memiliki kompetensi, maupun 

bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun 

(independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk 

mengembangkan bank syariah. 

5. Kewajiban (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memiliki 

hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-udangan yang berlaku, (Rustam, 2013:397-398). 

Terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli maupun 

lembaga-lembaga yang concern pada bidang corporate goverece, sehingga tidak 

dapat satu definisi tunggal yang diterima. Baik dunia (Word Bank) 

mendefinisikan corporete governance sebagai kumpulan hukum, peraturan dan 

kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, dapat mendorong kinerja sumber-sumber 

perusahaan bekerja secara efesien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang 

yang berkeseimbangan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar 

secara keseluruhan. Penentuan kesehatan dari Good Corporate Governance 

ditentukan menggunakan peringkat komposit Good Corporate Governance. 

Tabel: 2.3 

 Peringkat Komposit Penilaian faktor Good Corporate Governance (GCG). 

Nilai Komposit Predikat Komposit 

Nilai Komposit ˂  1,50 Sangat Baik 

1,50 = Nilai Komposit ˂  2,50 Baik 

2,50 = Nilai Komposit ˂  3,50 Cukup  Baik 

3,50 = Nilai Komposit ˂  4,50 Kurang  Baik 

4,50 = Nilai Komposit ˂  5,00 Tidak Baik 

Sumber :Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 
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Adapun indikator mekanisme corporate governance sebagai berikut: 

1. Komisaris Independen 

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi 

dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan 

afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur 

pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan 

yang dikeluarkan di BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan 

jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai 

pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 

tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu 

komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan 

merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham 

(Pohan, 2008). 

Komposisi komisaris independen = Jumlah komisaris independen 

                      Total dewan komisaris 

 

2. Dewan Komisaris 

Menurut pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia dalam 

Susanto dan Subekti (2011) jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan 

dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam 

pengambilan keputusan. Dewan Komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam 

tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam  transaksi-

transaksi dengan pihak ketiga. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat 
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penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan  Good Corporate 

Governance (GCG). 

Menurut Egon Zehnder dewan komisaris merupakan inti dari                          

corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris 

merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan 

petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang 

bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan 

sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, 

maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. 

3. Komite Audit 

Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan 

keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. 

Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada 

perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung good 

corporate governance (Andriyani, 2008 dalam Indrayani, 2015). 

Komite audit = ∑Anggota Komite Audit yang ada dalam perusahaan 

 

2.10.3 Pengertian Rentabilitas (Earning) 

 Rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan 

dalam satu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efesiensi 

usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat 
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adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar 

yang telah ditetapkan. Rasio keuangan peilaian rentabilitas meliputi: 

1. Return on Asset(ROA). 

ROA adalah rasio yang diguakan mengukur kemampuan bank 

menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total 

asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin besar ROA, semakin 

besar pula tingkat keuntungan (laba) yang dicapai bank (positif). 

Besarnya nilai ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

ROA = Laba Sebelum Pajak × 100% 

                    Total Pajak 

 

Berdasarkan pada matriks penetapan peringkat komponen 

rentabilitas (ROA) pada Surat Edaran Bank Indonesia 

No.13/24/DPNP/2011    tanggal 25 Oktober 2011 diperoleh standar untuk 

rasio ROA sebagai berikut: 

Tabel : 2.4  

Matriks Penentapan Peringkat Komponen Rentabilitas (ROA) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat memadai Perolehan laba sangat tinggi (rasio ROA 

di atas 2%) 

2 Memadai Perolehan laba tinggi (rasio ROA 

berkisar antara 1,26% sampai dengan 

2%) 

3 Cukup memadai Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROA 

berkisar antara 0,51% sampai dengan 

1,25%) 

4 Kurang memadai Perolehan laba sedang atau cenderung 

mengalami kerugian (rasio ROA 

mengarah negatif, rasio berkisar 0% 

sampai dengan 0,5%) 

5 Tidak memadai Bank mengalami kerugian yang besar 

(ROA negatif, rasio dibawah 0%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indoesia No.13/24/DPNP/2011 
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2. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Menurut Bank Indonesia melalui SE BI No.6/73/Intern/2004. 

Efesiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi 

dengan total pendapatan operasi atau sering menggunakan istilah BOPO. 

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional 

dalam menutup biaya operasional. Rasio yang meningkat mencerminkan 

kurang mampunya bank dalam menekan biaya operasional dan 

meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan 

kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. 

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO 

adalah dibawah 90% karena jika rasio melebihi 90% hingga mendekati 

angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efesien dalam 

menjalankan operasi.Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan 

oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya, 

misalkan: biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya 

operasi lainnya. Sedangkan pendapatan operasi merupakan pendapatan 

utama bank yaitu penapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana 

dalam kredit dan penempatan lainnya. BOPO merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan earning. Rasio BOPO 

dirumuskan dengan: 

BOPO =      Biaya Operasional X 100% 

               Pendapatan Operasional 
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Tabel 2.5 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen 

No Peringkat Keterangan Kriteria 

1.  Sangat 

Memadai 

Tingkat efesiensi sangat baik (rasio BOPO 

berkisar antara 83% sampai dengan 99%). 

2.  Memadai Tingkat efesiensi baik (rasio BOPO 

berkisar antara 89% sampai dengan 93%).  

3.  Cukup 

Memadai 

Tingkat efesiensi cukup baik (rasio BOPO 

berkisar antara 94% sampai dengan 96%). 

4.  Kurang 

Memadai 

Tingkat efesiensi buruk (rasio BOPO 

berkisar antar 97% sampai dengan 100%). 

5.  Tidak 

Memadai 

Tingkat efesiensi sangat buruk (rasio 

BOPO rasio diatas 100%). 

 Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia 

3. Net Interest Margin (NIM)  

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan kinerja 

manajemen Bank dalam menyalurkan kredit, pendapatan operasional 

Bank antara suku bunga dari kredit yang disalurkan dengan suku bunga 

simpanan yang diterima (pendapatan bunga bersih),  Net Interest Margin 

(NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih 

terhadap rata-rata aktiva produktif. 

Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kemungkinan laba Bank akan 

meningkat (positif). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

NIM = Pendapatan Bunga – Beban Bunga X 100% 

                             Aktiva Produktif 

 

Berdasarkan pada matriks penetapan peringkat komponen 

rentabilitas (NIM) pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP  

tanggal 25 Oktober 2011 diperoleh standar untuk rasio NIM sebagai berikut: 
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Tabel : 2.6 

Matriks Penentapan Peringkat Komponen Rentabilitas (NIM) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

memadai 

Margin laba sangat tinggi (rasio di atas 

5%) 

2 Memadai Margin bunga bersih tinggi (rasio NIM 

berkisar antara 2,01% sampai dengan 

5%) 

3 Cukup 

memadai 

Margin bunga bersih cukup tinggi (rasio 

NIM berkisar antara 1,5% sampai dengan 

2%) 

4 Kurang 

memadai 

Margin bunga bersih rendah mengarah 

negatif (rasio NIM berkisar 0% sampai 

dengan 1,49%) 

5 Tidak 

memadai 

Margin bunga bersih sangat rendah atau 

negatif (rasio NIM dibawah 0%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indoesia No.13/24/DPNP/2011 

2.10.4 Pengertian Permodalan (Capital) 

permodalan (capital) merupakan modal pokok yang disetor oleh pemilik 

perusahaan. Dalam hal ini, capital tidak mencakup modal perusahaan yang berasal 

dari keuntungan perusahaan dari tahun ke tahun yang tidak dibagi (tidak diambil) 

oleh pemilik perusahaan yang bersangkutan.  

1. Capital Adequacy Ratio(CAR) 

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh Bank 

yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum Bank. 

Penilaian didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah 

ditetapkan BI. CAR adalah rasio yang memperlihatkan jumlah seluruh aktiva 

yang mengandung unsur resiko (kredit, surat berharga, tagihan pada Bank 

lain). Yang ikut dibiayai dari modal sendiri sehingga memperoleh dana-dana 

dari luar Bank.Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja Bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki Bank kemungkinan kegagala dalam 

pemberian kredit. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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CAR=  Modal   × 100% 

  Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 

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

b. Modal bank = modal inti + modal pelengkap 

c. Aktiva tertimbang menurut resiko adalah aktiva dalam neraca perbankan 

yang diperhitungkan dengan bobot prosentase tertentu sebagai faktor resiko. 

d. ATMR aktiva neraca adalah ATMR yang tercatat dalam neraca, terdiri dari 

kas, emas dan valas, tagihan pada bank lain, surat berharga, penyertaan, 

aktiva tetap dan inventaris. 

e. ATMR aktifa administratif adalah ATMR yang tidak tercantum dalam 

neraca. Terdiri dari vasilitas kredit yang belum digunakan, jaminan bank, 

kewajiban kembali membeli aktiva bank, posisi netto kontrak berjangka 

valas. 

f. ATMR aktiva neraca = nilai nominal aktiva neraca x bobot resiko. 

g. ATMR aktiva administratif = nilai nominal aktiva neraca administratif x 

bobot resiko.  

Berdasarkan pada matriks penetapan peringkat komponen permodalan 

pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

diperoleh standar untuk rasio CAR sebagai berikut: 
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Tabel : 2.7 

Matriks Penentapan Peringkat Komponen Rentabilitas (CAR) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

 

1 

Sangat 

memadai 

Rasio KPPM lebih tinggi signifiksn 

dibandingkan dengan rasio KPMM yang 

ditetapkan dalam ketentuan (KPMM ˃  15%) 

 

2 

Memadai Rasio KPPM lebih tinggi cukup signifikan 

dibandingkan dengan rasio KPMM yang 

ditetapkan dalam ketentuan (9% ˂ KPMM ˂  

15%) 

 

3 

Cukup 

memadai 

Rasio KPPM lebih tinggi cukup signifikan 

dibandingkan dengan rasio KPMM yang 

ditetapkan dalam ketentuan (8% ˂  KPMM ˂  

9%) 

 

4 

Kurang 

memadai 

Rasio KPPM dibawah ketentuan yang berlaku 

(KPMM ˂  8%) 

5 Tidak 

memadai 

Rasio KPPM dibawah ketentuan yang berlaku 

dan bank cenderung menjadi tidak solvable 

(KPMM ˂  8%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indoesia No.13/24/DPNP/2011 

 

2.11 Pandagan Islam 

Ayat – ayat Al-Qur’an mengenai kinerja keuangan salah satu variabel yang 

penting bagi perusahaan maupun bagi ivestor adalah kinerja. Karena kinerja 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modalnya. Hal tersebut 

telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282: 

ٍٍ ِإَنٰٗ َأَجٍم ْٚ ُُْتْى ِثَذ َٚ ٍَ آَيُُٕا ِإَرا َتَذا َٓب اَنِزٚ ُٚ ٌْ  َٚب َأ ََٔنب َْٚأَة َكبِتٌت َأ َُُْٛكْى َكبِتٌت ِثبْنَعْذِل ۚ  َْٛكُتْت َث َْٔن ًًٗ َفبْكُتُجُِٕ ۚ  ُيَس

ََٔنب َْٚج  ُّ َّ َسَث ََٛتِك انَه َْٔن ِّ اْنَحُك  ْٛ ًِْهِم اَنِز٘ َعَه َْٔنُٛ َْٛكُتْت  ُّ ۚ َفْه ُّ انَه ًَ ًَب َعَه ٌََْٚكُتَت َك ٌْ َكب ًْٛئب ۚ َفِإ ُّ َش ُْ ِّ  َخْس ِي ْٛ اَنِز٘ َعَه

ُِٓذٔا َش َٔاْسَتْش ُّ ِثبْنَعْذِل ۚ  ُٛ َِٔن ًِْهْم  ُٛ َٕ َفْه ُْ ًَِم  ُٚ ٌْ ْٔ َنب َْٚسَتِطُٛع َأ ْٔ َضِعًٛفب َأ ًٓب َأ ٌْ َنْى اْنَحُك َسِفٛ ٍْ ِسَجبِنُكْى   َفِإ ٍِ ِي ْٚ َِٓٛذ

ٍَ ان ٌَ ِي ْٕ ٍْ َتْشَض ًَ ٌِ ِي َٔاْيَشَأَتب ٍِ َفَشُجٌم  ْٛ ََٔنب َْٚأَة َُٚكََٕب َسُجَه ًَب اْنُأْخَشٰٖ ۚ  ُْ ًَب َفُتَزِكَش ِإْحَذا ُْ ٌْ َتِضَم ِإْحَذا ََٓذاِء َأ ُش

ِّ ۚ َرِٰنُكْى َأْلَسُط ْٔ َكِجًٛشا ِإَنٰٗ َأَجِه ٌْ َتْكُتُجُِٕ َصِغًٛشا َأ ََٔنب َتْسَأُيٕا َأ ََٓذاُء ِإَرا َيب ُدُعٕا ۚ  َٓبَدِح  انُش َُٕو ِنهَش ََٔأْل  ِّ َُْذ انَه ِع

ُْٛكْى ُجَُبٌح َأَٔ َْٛس َعَه َُُكْى َفَه ْٛ َٓب َث ٌَ ِتَجبَسًح َحبِضَشًح ُتِذُٚشََٔ ٌْ َتُكٕ ُِٓذٔا ِإَرا َأْدََٰٗ َأَنب َتْشَتبُثٕا   ِإَنب َأ ََٔأْش َْب ۗ  َنب َتْكُتُجٕ

ُّ ُفُسٌٕق  ََ ٌْ َتْفَعُهٕا َفِإ َِٔإ ٌِٓٛذ ۚ  ََٔنب َش ََٔنب َُٚضبَس َكبِتٌت  ٍْٙء َعِهٌٛىَتَجبَْٚعُتْى ۚ  ُّ ِثُكِم َش َٔانَه  ۗ ُّ ًُُكُى انَه َُٚعِه َٔ    َّ َٔاَتُمٕا انَه  ِثُكْى ۗ 
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Artinya: “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. 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”.  

 

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa apabila bermu’malah tidak 

secara tunai untuk ditetukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ini menunjukkan 

bahwa setiap melakukan muamalah harus dituliskan dengan benar dan bregitu 

pula hubungannya dengan kinerja keuangan perusahaan yang setiap melakukan 

transaksi harus pula dituliskan dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian 

dalam Q.S An-nur ayat 55: 

ًَب ُْٓى ِفٙ اْنَأْسِض َك َْٛسَتْخِهَفَُ ًُِهٕا انَّصبِنَحبِد َن ََٔع ُُْكْى  ٍَ آَيُُٕا ِي ُّ اَنِزٚ ٍَ  ََٔعَذ انَه ًَِكَُ ََٔنُٛ ِْٓى  ٍْ َلْجِه ٍَ ِي اْسَتْخَهَف اَنِزٚ

ٌَ ِْٓى َأْيًُب ۚ َْٚعُجُذََُِٔٙ َنب ُْٚشِشُكٕ ِْٕف ٍْ َثْعِذ َخ ُْٓى ِي َُ َُٛجِذَن ََٔن ُْٓى  ُُٓى اَنِز٘ اْسَتَضٰٗ َن ُْٓى ِدَُٚ ََ َن ٍْ َكَفَش َثْعَذ َرِٰن ََٔي ًْٛئب ۚ   ِثٙ َش

ٌَ ُُْى اْنَفبِسُمٕ  ََ  َفُأَٔنِٰئ

Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara 

kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-
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sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana 

Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan 

sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah 

diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar 

(keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman 

sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada 

mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang 

(tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang 

fasik”.   

 

Al- Hujuraat ayat 6 

ًْٕيب  ٌْ ُتِّصُٛجٕا َل ََُجٍإ َفَتَجَُُٕٛا َأ ٌْ َجبَءُكْى َفبِسٌك ِث ٍَ آَيُُٕا ِإ َٓب اَنِزٚ ُٚ ٍََٚب َأ َٓبَنٍخ َفُتّْصِجُحٕا َعَهٰٗ َيب َفَعْهُتْى ََبِدِيٛ  ِثَج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu 

itu”.  

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa orang-orang beriman dan 

mengerjakan segala perbuatan dengan sungguh-sungguh maka allah akan 

menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi dalam melakukan sesuatu amal atau 

pekerjaan maka akan mendapatkan hasil yang baik. 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi dalam perbandigan dalam penelitian ini peneliti 

akan mengemukakan bahan penelitian terdahulu, adapun referensi yang ditulis 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.8 

Penelitian Terdahulu 

No 

Penelitian/ Tahun/ Judul/ 

Sampel/ Metode analisis/ 

Sumber 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

               

1               

Liatyorini Wahyu Widati 

(2012)  

 

Analisis pengaruh CAMEL 

terhadap kinerja 

perusahaan perbankan yang 

Go Publik. 

X1= CAR 

X2= PPAP 

X3= DER 

X4= BOPO 

X5= LDR 

Y= Kinerja 

perbankan/R

Hasil penelitian menunjukkan 

Capital Adequacy Ratio/CAR dan 

Loan to Deposit Ratio/LDR dan 

Debt to Equity Ratio/DER 

berpengaruh posistif signifikan 

terhadap kinerja perbankan/ROA 

sedangkan Penyisihan 
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Sampel: perusahaan 

perbankan yang go publik 

 

Metode analisis: 

Regresi linier berganda 

 

Sumber: Jurnal ISSN 

OA Penghapusan Aktiva 

Produktif/PPAP, BOPO 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kinerja 

perbankan/ROA. 

2  Muh. Sabir. M, 

Muhammad Ali, Abd. 

Hamid Habbe (2012) 

 

Pengaruh Rasio kesehatan 

Bank Umum Syariah dan 

Bank Konvensional di 

Indonesia 

  

Sampel: 4 Bank Umum 

syariah dan 4 Bank 

Konvensiona. 

Metode analisis: regresi 

berganda dan uji beda. 

Sumber: ISSN  

X1 = CAR 

X2 = BOPO 

X3 = 

NPF/NPL 

X4 = 

FDR/LDR 

Y = Bank 

Umum 

Syariah dan 

Bank 

Konvensional 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa CAR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA, BOPO 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA, NOM 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA, NPF tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

ROA, FDR berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia.                      CAR 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA, BOPO tidak 

berpengaruh terhadap ROA,                 

NIM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA,                        

NPL berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA, LDR 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA pada 

Bank Konvensional di Indonesia.                       

Dan terdapat perbedaan Kinerja 

Keuangan antara Bank Umum 

Syariah dengan Bank 

Konvensional di Indonesia. 

                          

3 

Umiyati dan Queenidya 

Permata Faly (2015)  

Pengukuran kinerja Bank 

Syariah dengan metode 

RGEC. 

 

Sampel: Bank Panim 

Syariah  

 

Metode analisis: deskriptif 

kuantitatif 

 

Sumber : Jurnal akuntansi 

dan keuangan islam. 

X1= NPF 

X2= FDR 

X3= ROA 

X4= ROE 

X5= NIM 

X6= CAR 

X7= GCG 

Y = tingkat 

kesehatan 

bank 

Hasil yang diperoleh kinerja 

keuangan bank panim syariah 

menunjukkan terdapat perbedaan 

yang signifikan pada rasio CAR, 

sedangkan pada rasio NPF, FDR, 

ROA, ROE, dan NIM tidak 

menujukkan perbedaan yang 

signifikan terhadap kinerja bank 

panim syariah sebelum dan 

sesudag go publik.  

4 Lasta, Heidy Arrvida, dkk 

(2014) Analisis tingkat 

kesehatan bank dengan 

menggunakan pendekatan 

X1 = NPL 

X2 = IRR 

X3 = LDR 

X4 = LAR 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan tingkat kesehatan 

BRI pada tahun 2011 -2013 yang 

diukur menggunakan pendekatan 
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RGEC (Risk Profile, Good 

Corporate Governance, 

Earning, Capital) studi 

pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk periode 

2011-2013. 

 

Sampel : Bank Rakyat 

Indonesia Tbk 

 

Metode analisis: Deskriptif 

 

Sumber: Jurnal 

Administrasi          bianis 

(JAB) 

X5 = CR 

X6 = GCG 

X7 = ROA 

X8 = NIM 

X9 = CAR 

Y = tingkat 

kesehatan 

bank 

RGEC secara keseluruhan dapat 

dikatakan bank yang sehat. Faktor 

risk profile yang dinilai melalui 

NPL, IRR, LDR, LAR, Cash 

Ratio secara keseluruha 

menggambarkan pengelolaan 

risiko yang telah dilakukan denga 

baik. Faktor GCG BRI sudah 

memiliki dan menerapkan tata 

kelola perusahaan dengan sangat 

baik. Faktor Earnings atau 

rentabilitas atau penilaiannya 

tediri dari ROA dan NIM 

megalami kenaikan dan hal ii 

menandakan meambahka jumlah 

asset yang dimiliki BRI. Dengan 

mengguakan indikator CAR, 

penelitian membuktikan bahwa 

BRI memiliki faktor capital yang 

baik, yaitu diatas ketetua bank 

indonesia sebesar 8%.   

5 Komeng Mahendra 

Pramana dan Luh Gede Sri 

Artini (2016)  

 

Analisis tingkat kesehatan 

bank pendekatan RGEC 

(pada PT. Bank Danamon 

Indonesia Tbk). 

 

Sampel : Bank Danamon 

 

Metode analisis : 

Kuantitatif Deskriptif 

 

Sumber : ISSN 

X1 = LDR 

X2 = GCG 

X3 = ROA 

X4 = NIM 

X5 = CAR 

Y= Tingkat 

kesehatan 

bank 

Hasil penelitiaan ini menujukkan 

selama periode 2011 sampai tahu 

2014 Bank Danamon selalu 

medapatkan peringkat I atau 

sangat sehat. Perhitungan rasio 

NPL dan LDR menggambarkan 

Bank telah mengelola risikonya 

dengan baik. Perhitungan ROA 

dan NIM menunjukkan 

kemampuan bank dalam 

mencapai laba yang tinggi. 

Perhitungan CAR selalu diatas 

batas minimum Bank Indonesia 

dianggap mampu dalam 

mengelola permodalannya. 

6 Dewa Gede Deriana Angga 

Paramartha dan I Ketut 

Mustanda (2017)  

Analisis penilaian tingkat 

kesehatan bank pada PT. 

Bank Central Asia Tbk 

berdasarka metode RGEC.   

 

Sampel : PT. Bank Central 

Asia Tbk 

 

Metode analisis: Teknik 

Observasi non partisipan 

Sumber: ISSN 

X1 = NPL 

X2 = LDR 

X3 = GCG 

X4 = ROA 

X5 = NIM 

X6 = CAR 

 

Y = Tingkat 

kesehatan 

bank 

Hasil penelitiaan ini menujukkan 

selama periode 2011 sampai tahu 

2014 Bank Central Asia selalu 

medapatkan peringkat I atau 

sangat sehat. Perhitungan rasio 

NPL dan LDR menggambarkan 

Bank telah mengelola risikonya 

dengan baik. Perhitungan ROA 

dan NIM menunjukkan 

kemampuan bank dalam 

mencapai laba yang tinggi. 

Perhitungan CAR selalu diatas 

batas minimum Bank Indonesia 

dianggap mampu dalam 

mengelola permodalannya. 

7 Vanessa Elisabeth X1 = NPL Hasil analisis menunjukkan Bank 
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Korompis, dkk (2015)  

 

Analisis perbandigan 

tingkat kesehatan bank 

berdasarkan metode RGEC 

(Studi pada PT. Bank 

Mandiri Tbk tahun 2012-

2014). 

 

Sampel: Bank BRI dan 

Mandiri 

 

Metode analisis:   

Deskriptif 

 

Sumber: ISSN 

X2 = LDR 

X3 = ROA 

X4 = CAR 

 

Y = Tingkat 

kesehatan 

bank  

BRI dan Mandiri pada tahu 2012-

2014 berada pada tingkat 

kesehatan yang berbeda. Faktor 

Risk Profile dinilai melalui NPL 

dan LDR. Pada rasio NPL Bank 

BRI unggul dengan nilai mean 

sebesar 1,67% dan memperoleh 

predikat sangat sehat, dan Bank 

Mandiri sebesar 2,04% dengan 

predikat sehat. Sedangkan pada 

rasio LDR Bank Mandiri unggul 

atas Bank BRI dengan nilai mean 

80,88% , dan Bank BRI sebesar 

83,35%. Melalui dua rasio 

tersebut dapat dikatakan kedua 

bank mampu mengelola risiko 

kredit dan risiko likuiditas dengan 

sagat baik.  

8 I Gusti ayu Gita Maheswari 

dan I Ketut Suryanawa 

(2016)  

 

Pengaruh tingkat kesehatan 

bank dan ukuran bank 

terhadap nilai perusahaan. 

 

Sampel: perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indobesia 

 

Metode analisis: regresi 

berganda 

Sumber: ISSN 

X1=Tingkat 

kesehatan 

bank 

X2= Ukuran 

bank 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

tingkat kesehatan bank tidak 

berpengaruh, sedangkan ukuran 

bank berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

9 Ekasari Putri (2016) 

 

Analisis perbedaan kinerja 

keuangan antara bank 

konvensional dengan bank 

syariah. 

 

Sampel: Bank 

Konvensional dan Bank 

Syariah 

 

Metode analisis: deskriptif 

kuantitatif 

 

Sumber: riset akuntansi dan 

keuangan indonesia 

X1 = CAR 

X2 = NPL 

X3 = ROA 

X4 = ROE 

Hasil yang diperoleh terdapat 

perbedaan kinerja keuangan 

antara bank konvesional dan bank 

syariah pada variabel NPL, ROA, 

ROE, dan LDR. Sedangkan pada 

CAR tidak terdapat perbedaan 

kinerja keuangan antara bank 

konvensional dan bank syariah.  

10 Andreas Tunena (2015)  

 

Analisis tingkat kesehatan 

X1= CAR 

X2= NPL 

X3= NPM 

Hasil yang diperoleh 

menunjukkan terdapat perbedaan 

yang signifikan kinerja keuangan 
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bank dengan metode 

CAMEL (studi 

perbandingan pada BRI tbk 

& BTN tbk periode 2010-

2014. 

 

Sampel: bank BRI Tbk dan 

Bank BTN Tbk 

 

Metode analis: Deskriptif 

Sumber: ISSN 

X4= ROA 

X5= BOPO 

X6= LDR 

Y= Tingkat 

kesehatan 

bank 

antara Bank BRI dan Bank BTN 

periode 2010-2014. Sebaiknya 

manajemen bank BTN lebih 

meningkatkan kinerja keuangan 

supaya kedepannya memiliki 

NPM, ROA, LDR yang baik, 

sehingga dapat berada dalam 

kategori sehat. 

11 Dwi Febriana Paputungan 

(2016)  

 

Analisis tingkat kesehatan 

bank menggunakan metode 

CAMEL, pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Cabang 

Manado periode 2010-

1015. 

Sampel: PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Manado 

 

Metode analisis: 

Deskriptif Kuantitatif 

Sumber: Jurnal ISSN 

Metode 

CAMEL 

dengan 

pendekatan 

Deskriptif 

kualitatif 

Hasil yang di peroleh 

menunjukkan kinerja keuangan 

PT,. Bank Rakyat Indonesia 

cabang manado untuk rasio CAR, 

KAP, PPAP, NPL, ROA, BOPO 

LDR, dikategorikan dalam 

kelompok sehat. 

12 Rika Saleo (2017)  

 

Analisis tingkat kesehatan 

bank dengan menggunakan 

metode CAMEL (studi 

kasus pada PT.Bank 

Mandiri tbk. 

 

Sampel: PT. Bank Mandiri 

 

Metode analisis: 

Deskriptif Kuantitatif 

 

Sumber: Jurnal ISSN 

X1=  CAR 

X2= KAP  

X3= DPN  

X4= ROA 

X5= BOPO 

X6= LDR 

Y= Tingkat 

kesehatan 

bank 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa rasio CAR, KAP, DPN, 

ROA, BOPO, dan LDR berada 

dalam kondisi sehat sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Secara 

umum, penilaian kesehatan PT. 

Bank Mandiri berada pada 

peringkat 1 memcerminkan bank 

berada pada golongan sangat baik 

dan mampu mengatasi pengaruh 

negatif kondisi perekonomian dan 

industri keuangan. 
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2.13 Kerangka Pemikiran 

Variabel X      Variabel Y 

 

H1    

    

 H2 

H3   

H4    

H5   

 H6  

      H7 

 

              H8    

 

 

 

2.14 Pengembangan Hipotesis 

Return On Asset (ROA) perusahaan perbankan pada penelitian ini 

menggunakan enam vatiabel yaitu Net Performance Financing (NPF),                         

Loan on Deposit Ratio (LDR), Komisaris Independen, Dewan Komisaris,                       

Komite Audit, Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO),                        

Net Interest Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR). Dari landasan teori 

dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Net Performing Financing (NPF)  

Loan on Deposit Ratio (LDR) 

Badan Operasional dan 
Pendapatan Operasional (BOPO) 

Net Interest Margin (NIM) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Return On Asset (ROA) 

Komisaris Independent 

Dewan Komisaris  

Komite Audit 
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2.14.1 PengaruhNet Performance Financing (NPF) terhadap                                    

Return On Asset (ROA) 

Net Performance Financing (NPF) adalah rasio yang berguna untuk 

mengetahui kemampuan Bank dalam mengukur resiko kegagalan pengembalian 

kredit dari debitur. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Korompis (2015), 

menyatakan penerapan NPF digunakan untuk mengukur kemampuan Bank dalam 

mengendalikan resiko kreditnya. Rasio NPF Bank BRI pada tahun 2012 adalah 

sebesar 1,78%, tahun 2013 sebesar 1,55% dan tahun 2014 sebesar 2,21%                         

Bank BRI memperoleh predikat sangat sehat pada rasio NPF selama                                 

kurun waktu 3 tahun tersebut dengan memperoleh rata-rata 1,67%. 

H1 = Net Performance Loan (NPL) berpengaruh terhadap                       

Return On Asset (ROA) 

 

2.14.2 Pengaruh Loan on Deposit Ratio (LDR)  terhadap                                         

Return On Asset (ROA) 

Loan on Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara kredit 

dengan dana pihak ketiga. Rasio ini digunaka untuk mengukur tingkat likuiditas 

suatu bank. Dalam penelitian yang dilakuka oleh Korompis tahun 2015, 

menunjukkan pada tahun 2012-2014 Bank BRI memperoleh predikat cukup sehat 

dengan nilai rasio rata-rata sebesar 83,35% sedangkan bank Mandiri unggul degan 

predikat sehat yakni sebesar 80,88% . 

H2= Loan on Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap                            

Return On Asset (ROA) 

 

2.14.3 Pengaru Komisaris Independent terhadap Return On Aset (ROA) 

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi 

dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan 
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afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur 

pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan 

yang dikeluarkan di BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan 

jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai 

pengendali. 

H3= Komisaris Independen berpengaruh terhadap Return On Aset (ROA) 

 

2.14.4 Dewan Komisaris terhadap Return On Aset (ROA) 

Menurut pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia dalam 

Susanto dan Subekti (2011) jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan 

dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam 

pengambilan keputusan. 

H4 = Dewan Komisaris terhadap Return On Aset (ROA)  

2.14.5 Komite Audit terhadap Return On Aset (ROA) 

Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan 

laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. 

 H5 = Komite Audit berpengaruh terhadap  Return On Aset (ROA) 

2.14.6 PengaruhBiaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) terhadap Return On Asset (ROA) 

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam 

rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya, misalkan: biaya bunga,   biaya 

tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya. Sedangkan pendapatan 

operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu penapatan bunga yang diperoleh 

dari penempatan dana dalam kredit dan penempatan lainnya. 
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Widati (2012) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh BOPO 

terhadap ROA pada Perusahaan Perbankan yang go publik, menunjukkan hasil 

bahwa BOPO berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Return On Aset 

(ROA). Maka berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis keenam adalah 

H6= Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh terhadap Return On Aset (ROA)  

 

2.14.7 Pengaruh Net Interest Margin (NIM) Terhadap  Return On Asset 

(ROA) 

Net Interest Margin (NIM) adalahRasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan kinerja manajemen bank dalam menyalurkan kredit, mengingat 

pendapatan operasional bank sangat bergantung dari selisih antara suku bunga 

dari kredit yang disalurkan dengan suku bunga simpanan yang diterima 

(pendapatan bunga bersih), NIM merupakan perbandingan antara pendapatan 

bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. 

Dalam peneliaan yang dilakukan oleh Pramana tahun 2016, menyatakan 

selama periode tahun 2011 hingga tahun 2014 memperoleh kategori predikat 

sangat sehat. Mencerminkan rentabilitas yang sangat memadai, pencapaian laba 

melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan bank.  

H7 = Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap   Return On Asset 

(ROA) 

 

2.14.8 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap  Return On Asset 

(ROA) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan ratio atau perbandingan 

modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Besarnya CAR 

sesuai dengan implementasi basel II bulan September 2006 tentang permodalan 
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Bank dan Rasio regulatory yang sudah dikenal adalah rasio minimum sebesar 8%, 

ketentuan ini juga tercantum dalam peraturan  Bank Indonesia N0.10/15/PBI/2008 

tentang kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank  Umum, yang menyatakan 

bahwa bank wajib menyediakan Modal Minimum 8% dari ATMR. Ratio ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul 

dari aktivitas yang dilakukan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widati (2012), meyatakan bahwa 

semakin besar rasio CAR maka semakin besar pula profitabilitas suatu bank 

sehingga dapat disimulkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas bank. 

X8= Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap  Return On Aset 

(ROA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


