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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Perbankan

Istilah bank bukan hal yang asing dalam pembicaraan masyarakat pada

saat ini. Pada umumnya masyarakat mendefinisikan bank adalah tempat untuk

menyimpan atau menabung dan meminjam dana. Menurut PSAK No.31 tentang

akuntansi perbankan, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara

keuangan (financial intermediary) antara pihak - pihak yang memiliki kelebihan

dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit unit), serta

sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (kasmir:2006:11). Sedangkan

pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang

keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana,atau hanya

menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana

(kasmir:2006:12).

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan

yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan

masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan

meliputi tiga kegiatan utama:

16
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a. Menghimpun dana

b. Menyalurkan dana dan

c. Memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok

perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah

merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau

mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk tabungan,

simpanan giro, dan deposito. Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah

melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro,tabungan dan

deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Berikutnya adalah

pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan

perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan

menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan

kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung (kasmir:2006:14).

Jenis – jenis Perbankan di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai segi lain

(Kasmir, 2004):

1) Dilihat dari segi jenisnya

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari :

a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
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pembayaran. Bank ini juga menerbitkan surat pengakuan utang,

membeli dan menjual atau menjamin resiko bank maupun atas

kepentingan nasabahnya, berupa surat wesel,Sertifikat Bank

Indonesia (SBI), serta obligasi.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam

lalu-lintas pembayaran. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit

ke masyarakat.

2) Dilihat dari segi kepemilikannya, dibagi menjadi:

a. Bank Milik Pemerintah merupakan bank yang akte pendirian

maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh

keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau

sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte

pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian

keuntungannya diambil oleh swasta pula. Dalam Bank Swasta

Milik Nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh

badan usaha yang berbentuk koperasi

c. Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar

negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah suatu

negara.
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d. Bank Milik Campuran merupakan bank yang kepemilikan

sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh

warga negara Indonesia.

3) Dilihat dari segi statusnya

a. Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan

transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata

uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin

untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga

tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4) Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank berdasarkan prisip konvensional

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

2.1.2 Laporan Keuangan Bank

Dalam Basel Accord II dijelaskan bahwa ada tiga pilar yang harus

dipenuhi yaitu kecukupan modal, proses pengwasan yang memastikan kecukupan

modal bank serta peningkatan peran public yang disebut sebagai disiplin pasar.

Dalam pilar 3 Basel Accord II, bahwa disiplin pasar bertujuan mendorong peran

publik untuk turut mengawasi bank. Tercapainya tujuan tersebut membutuhkan

prasyarat utama antara lain tersedia informasi yang cukup bagi publik mengenai

kondisi bank serta kemampuan publik dalam menilai kondisi bank melalui analisa

atas informasi yang tersedia. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga kepercayaan
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dituntut untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisinya kepada

nasabah dan investor. Bank perlu memberikan transparansi kondisi keuangan

bank dan laporan keuangan publikasi bank umum yang dapat digunakan oleh

khususnya deposan atau investor serta stakeholder yang lain. Selain itu dengan

laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kesepahaman antara pengawas

dan bank khususnya dalam penggunaan pendekatan yang lebih kompleks oleh

bank (Taswan, 2010).

Laporan keuangan bank dimaksudkan untuk memberikan informasi

berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha

dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan

transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan mejaga kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga perbankan. Laporan keuangan disusun sebagai

bentuk tanggung jawab manajemen terhadap pihak – pihak yang berkepentingan

dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu.

Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan

(assets) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (disisi aktiva). Kemudian juga

akan tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas

(modal sendiri) yang dimilikinya. Informasi yang memuat seperti diatas tergambar

dalam laporan keuangan yang kita sebut neraca. Kemudian laporan keuangan juga

memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank dalam suatu

periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang dikelurkan untuk memperoleh

hasil tersebut. Informasi ini akan termuat dalam laporan laba rugi. Laporan
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keuangan bank juga memberikan gambaran tentang arus kas suatu bank yang

tergambar dalam laporan arus kas (kasmir:2006:240).

Menurut (kasmir:2006:241) adapun pihak-pihak yang memiliki

kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham

b. Pemerintah

c. Manajemen

d. Karyawan

e. Masyarakat luas

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, berdasarkan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001 tanggal 14 Desember 2001,

bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan

cakupan yang terdiri dari :

a. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu

satu tahun.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi

keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan.



22

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan

Bank Umum yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia dan

dipublikasikan setiap bulan.

d. Laporan Keuangan Konsolidasi

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau

memiliki Anak Perusahaan, wajib menyusun laporan keuangan

konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang

berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia.

Laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Khusus

Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Prinsip Akuntansi Perbankan

Indonesia (PAPI) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut

PSAK No.31 tentang Akuntansi Perbankan, laporan keuangan bank terdiri atas:

a) Neraca

Bank menyajikan aset dan kewajiban dalam neraca berdasarkan

karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya.

b) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi bank menyajikan secara terperinci unsur pendapatan

dan beban, serta membedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban

yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional.
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c) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan asset

bersih ank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran

tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menggambarkan suatu keadaan yang mencerminkan

kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan selama

periode tertentu. Menurut Jumingan (2011:239) kinerja bank merupakan bagian

dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (performance) bank secara

keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam

opersaionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan

penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Kinerja keuangan bank dapat menggambarkan kondisi bank secara

keseluruhan. Terutama mengenai kondisi kesehatan bank, apakah bank tersebut

sehat atau tidak. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah

bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain,

bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan
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masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran

lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam

melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Bank

Indonesia dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank pada dasarnya

menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh

terhadap kondisi bank. Menurut peraturan BI No.6/10/PBI/2004 metode yang

digunakan dalam menilai kinerja perbankan yakni CAMELS. Metode CAMELS

mencakup komponen-komponen sebagai berikut (Rivai, Veithzal, dan Idroes,

2007: 709).

1. Capital / Penilaian Permodalan

Penilaian ini memastikan kecukupan modal dan cadangan untuk

memikul risiko yang mungkin timbul. Modal merupakan benteng

pertahanan bagi bank. Indikator  aspek  permodalan  adalah capital

adequacy ratio (CAR).

2. Assets Quality / Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian ini memastikan kualitas aset yang dimiliki bank dan nilai riil

dari aset tersebut. Kemerosotan kualitas dan nilai aset merupakan

sumber erosi terbesar bagi bank.

3. Management / Penilaian Kualitas Manajemen

Manajemen untuk memastikan kualitas dan tingkat kedalaman

penerapan prinsip manajemen bank yang sehat. Penilaian ini terutama

yang terkait dengan manajemen umum dan manajemen risiko.

4. Earning /Penilaian Rentabilitas
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Earning untuk memastikan efisiensi dan kualitas pendapatan bank

secara benar dan akurat. Kelemahan dari sisi pendapatan riil merupakan

indikator terhadap potensi masalah bank. Penilaian rentabilitas

merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas

bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan permodalan.

Indikator aspek ini adalah Return on Assets (ROA), Net Interest Margin

(NIM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

5. Liquidity / Penilaian Likuiditas

Penilaian Likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank

untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang memadai

dan kecukupan manajemen risiko likuiditas bank. Bank dikatakan likuid

apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar lebih besar

dibandingkan dengan seluruh kewajibannya. Indikator aspek ini adalah

Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Giro Wajib Minimum (GWM).

2.1.4 Profitabilitas Return On Assets (ROA)

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan, dalam hal ini

perusahaan perbankan, untuk menghasilkan laba. Profitabilitas biasanya diukur

menggunakan rasio perbandingan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur

dan membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah ROE (Return On Equity)

dan ROA (Return On Asset). ROE merupakan perbandingan antara laba bersih

bank dengan modal sendiri . Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja

manajemen bank dalam mengelolah modal yang tersedia untuk menghasilkan laba

setelah pajak. Dendawijaya (2003) dalam (Pratiwi:2012).
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Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai

bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

(Almilia, 2005) dalam (Pratiwi:2012). Sedangkan ROA menunjukkan

kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan

aset yang dimiliki.

Perlu dicatat disini bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank,

Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya Return On Asset dan

tidak memasukkan unsur Return On Equity. Hal ini dikarenakan karena bank

Indonesia, sebagai Pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai

profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar

dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2003).

Pada penelitian ini digunakan Return on Asset (ROA) sebagai indikator

pengukur kinerja keuangan perbankan karena Return On Asset (ROA) digunakan

untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Return On Asset (ROA) juga merupakan

rasio yang digunakan untuk kemampuan manajemen bank dalam memperoleh

laba secara keseluruhan (Dendawijaya, 2003). Semakin besar Return On Asset

(ROA), semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan

menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. (Almilia, 2005) dalam

(Pratiwi:2012).

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal

31 Mei 2004 dimana ROA didefinisikan sebagai berikut:
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= − × %
ROA dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan rata-rata

total aktiva. Laba sebelum pajak adalah laba rugi bank yang diperoleh dalam

periode berjalan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan total aktiva merupakan

komponen yang terdiri dari kas, giro pada BI, penempatan pada bank lain, surat-

surat berharga, kredit yang diberikan, pendapatan yang masih akan diterima, biaya

dibayar dimuka, uang muka pajak, aktiva tetap dan penyusutan aktiva tetap lain-

lain.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia ROA bank ditetapkan minimal

1,25% dan juga merupakan indikator kepercayaan masyarakat kepada perbankan

terhadap pengelolaan aset bank (Mintarti, 2009).

2.1.5 Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah metode analisis untuk mengetahui

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara

individu ataupun secara kombinasi dari kedua laporan tersebut (Munawir, 2001:

536).

Analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk

mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada trend, jumlah, dan hubungan

serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu

menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di
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masa mendatang (dalam Etty dan Titik, 2000). Menurut Dendawijaya (2001: 116)

rasio keuangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Rasio Likuiditas

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka

pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Beberapa rasio

likuiditas yang sering dipergunakan dalam menilai kinerja suatu bank

yaitu Cash Ratio, Reserve requirement, Loan to deposit, Loan to asset

ratio, rasio kewajiban bersih call money.

2. Rasio Solvabilitas

Analisis solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur

kemampuan bank dalam 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 modal bank sendiri dengan volume penanaman dana

tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. Beberapa

rasionya adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Debt to Equity Ratio,

Long Term Debt to Assets Ratio.

3. Rasio Rentabilitas

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau

mengukur tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh
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bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat

pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Dalam

perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanya dicari hubungan timbal

balik antar pos yang terdapat pada laporan laba rugi ataupun hubungan

timbal balik antar pos yang terdapat pada laporan laba rugi bank dengan

pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang

bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank

yang bersangkutan. Analisis rasio rentabilitas suatu bank pada bab ini

antara lain yaitu Return on Assets, Return on Equuity, Net Profit

Margin dan Rasio Biaya Operasional.

2.1.6 Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank

dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung

risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR

menunjukkan sejauh mana penurunan Asset Bank masih dapat ditutup oleh Equity

bank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank

(Tarmidzi Achmad, 2003).

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank

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

lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-

dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang),

dan lain-lain. (Cynthia Edginarda;2012) Dengan kata lain, CAR adalah rasio
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kinerja bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya

pembiayaan yang diberikan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio atau perbandingan antara

modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Capital Adequacy

Ratio (CAR) menjadi pedoman bank dalam melakukan ekspansi di bidang

perkreditan.

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal

31 Mei 2004, secara matematis CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

= × %
Dalam prakteknya perhitungan CAR yang oleh Bank Indonesia disebut

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tidaklah sederhana. Baik

ATMR maupun modal bank memerlukan rincian dan kesamaan pengertian apa

yang masuk sebagai komponen untuk menghitung ATMR dan bagaimana

menghitungnya. Modal sendiri terdiri dari modal inti ditambah dengan pelengkap.

ATMR dihitung dari aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang

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

pos dalam aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar

risiko yang terkandung pada aktiva itu atau golongan nasabah atau sifat agunan

(Z. Dunil, dalam Ponttie Prananugraha 2007).

Modal bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi

kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal akan mempengaruhi keputusan-

keputusan manajemen dalam pencapaian laba dan kemungkinan timbulnya risiko.

Modal yang terlalu besar misalnya, akan dapat mempengaruhi jumlah perolehan
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laba bank, sedangkan modal yang terlalu kecil disamping akan membatasi

kemampuan ekspansi bank, juga akan mempengaruhi penilaian khusus para

deposan, debitur, dan para pemegang saham bank.

Kecukupan modal merupakan faktor utama dalam perbankan. Dengan kata

lain besar kecilnya permodalan bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap kemampuan keuangan bank yang bersangkutan. yang

penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko

kerugian. Bank Indonesia menetapkan CAR yaitu kewajiban penyediaan modal

minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi

tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). ATMR adalah nilai total

masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko

aktiva tersebut.

BI menetapkan ketentuan modal minimum bagi perbankan sebagaimana

ketentuan dalam standar Bank for International Settlements (BIS) bahwa setiap

bank umum diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

CAR merupakan perbandingan antara pemberian kredit perusahaan

dengan permodalan yang tersedia untuk memenuhi kewajiban. CAR bermanfaat

mendeteksi likuiditas perusahaan sehingga rasio ini berperan terhadap perubahan

laba bank. CAR yang rendah menandakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan

likuiditas sehingga dapat menimbulkan masalah yang mengancam going concern

perusahaan. Sedangkan CAR yang tinggi bermakna baik bagi perusahaan

karena,menunjukkan likuiditas tinggi, namun bagi kreditur CAR tinggi
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mengindikasikan modal tidak di dayagunakan dengan efektif sehingga aset yang

ada menjadi besar (Tony Wijaya, 2007) dalam (Fitriyana:2011).

2.1.7 Loan to Deposit Ratio (LDR)

likuiditas adalah kemampuan bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban

yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Simorangkir (2004:

141). Secara lebih spesifik likuiditas adalah kesanggupan bank menyediakan alat-

alat guna pembayar kembali titipan yang jatuh tempo dan memberikan pinjaman

(loan) kepada masyarakat yang memerlukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Likuiditas adalah perihal

menyatakan posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.

Suatu bank dinyatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi

kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali semua simpanan nasabah, dapat

memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

(Yunanto Adi Kusumo 2008: 113) dalam (Dyah Aristya :2010)

LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang

digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk

kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank. Oleh karena itu sumber

pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran

dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat

pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus

ditanggung oleh bank yang bersangkutan.



33

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23./DPNP tanggal 31 Mei

2004, LDR merupakan perbandingan antara kredit dengan Dana Pihak Ketiga

(DPK). Total kredit yang dimaksud adalah kredit yang diberikan kepada pihak

ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud

yaitu antara lain giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antar bank).

= × %
Loan to Deposit Ratio menggambarkan kemampuan bank membayar

kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit

yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin

rendah pula kemampuan likuiditas bank (Dendawijaya, 2001:118). Sebagian

praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari Loan to Deposit Ratio

suatu bank sekitar 80%. Namun, batas toleransi berkisar antara 85% dan 100%

(Surat Edaran BI No. 6/23 DPNP tanggal 31 Mei 2004).

Tujuan penting dari perhitungan LDR adalah untuk mengetahui serta

menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan

operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain LDR digunakan sebagai suatu

indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.

2.1.8 Giro Wajib Minimum (GWM)

Terciptanya stabilitas moneter merupakan hal yang sangat diperlukan

dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang stabil. Untuk menciptakan

stabilitas moneter diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi

dan keuangan global yang berpotensi menimbulkan kekurangan likuiditas

perbankan.
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Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk

mencapai stabilitas moneter adalah melalui pengaturan likuiditas perbankan.

Dalam melakukan pengaturan likuiditas perbankan, salah satu piranti moneter

yang dapat digunakan adalah melalui penetapan kebijakan giro wajib minimum

yang merupakan perbandingan antara saldo giro Bank yang wajib ditempatkan

pada Bank Indonesia ditambah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh

Bank berupa SBI, SUN dan/atau Excess Reserve terhadap dana pihak ketiga yang

dimiliki Bank.

Pemenuhan Giro wajib Minimum (GWM) atau reserve requirement atau

disebut statutory reserve sejak 2004 mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.

6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia

Dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bank Indonesia No.7/49/PBI/2005. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia

mengganti aturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.

10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia

dalam valuta rupiah dan valuta asing. Namun tidak berselang lama, Bank

Indonesia juga menerbitkan perubahan PBI No. 10/19/PBI/2008 melalui PBI No.

10/25/PBI/2008. Oleh karena itu dalam menentukan Giro Wajib Minimum di

Indonesia tidak lepas dari PBI tahun 2008 yang berlaku saat ini.

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah jumlah dana minimum yang wajib

dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar

persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga. GWM terdiri dari GWM rupiah dan

GWM valuta asing.
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GWM dapat dirumuskan sebagai berikut :

= ×
1. Giro Wajib Minimum Valuta Rupiah

Bank wajib memenuhi GWM valuta rupiah yang ditetapkan sebesar 7,5%

dari DPK. GWM valuta rupiah ini dipenuhi dari GWM utama sebesar 5% dari

DPK dan GWM sekunder 2,5% dari DPK. GWM utama yaitu simpanan minimum

yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank

Indonesia, sedangkan GWM sekunder adalah cadangan minimum yang wajib

dipelihara oleh bank berupa SBI, SUN dan/atau Excess Reserve. Excess Reserve

adalah kelebihan saldo rekening giro rupiah bank dari GWM utama.

2. Giro Wajib Minimum Dalam Valuta Asing

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing.

Rata – rata harian total DPK dalam valuta asing adalah pada seluruh kantor Bank

di Indonesia. DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing

kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun

bukan penduduk, yang terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka/deposito

dan kewajiban – kewajiban lainnya.

2.1.9 Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) adalah ukuran perbedaan antara bunga

pendapatan yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai

bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman mereka (misalnya deposito),

relatif terhadap jumlah bunga produktif aset. Menurut Achmad dan Kusno

(dikutip dari Setyarini, 2009) dalam (Permatasari:2012).
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NIM suatu bank dikatakan sehat bila memiliki NIM diatas 2%. Untuk

dapat meningkatkan perolehan NIM maka perlu menekan biaya dana, biaya dana

adalah bunga yang dibayarkan oleh bank kepada masing-masing sumber dana

yang bersangkutan. Secara keseluruhan, biaya yang harus dikeluarkan oleh bank

akan menentukan berapa persen bank harus menetapkan tingkat bunga kredit yang

diberikan kepada nasabahnya untuk memperoleh pendapatan netto bank. Dalam

hal ini tingkat suku bunga menentukan NIM. Semakin besar rasio ini maka

meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank

sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil ( Almilia

dan Herdiningtyas, 2005).

NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah

pendapatan bunga bersih yang diperoleh bank dalam menggunakan aktiva

produktif.

Perhitungan NIM terdiri dari :

1. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban

bunga.

2. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang

menghasilkan bunga seperti penempatan pada bank lain, surat

berharga,penyertaan, dan kredit yang diberikan.

NIM dapat dirumuskan sebagai berikut :

= − × %
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2.1.10 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional adalah rasio perbandingan

antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasi

digunakan untuk mengukur tingkat dan distribusi biaya bank dalam melakukan

kegiatan operasinya. Karena kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah

bertindak sebagai perantara yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, maka

biaya dan pendapatan operasional didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.

Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam

mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka

keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar (Adyani, 2011). “A lower

value indicates greater efficiency” (Gup dan Kolari, 2005) dalam

(Permatasari:2012)

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal

31 Mei 2004 BOPO dinyatakan dalam rumus berikut :

= × %
Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban

bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah

penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional

lainnya.

Rasio biaya operasi pendapatan operasi (BOPO) menunjukkan tingkat

efisiensi bank dengan rasio mendekati 75% berarti kinerja bank menunjukkan

efisiensi yang baik. Apabila rasio tersebut di atas 90% dan mendekati 100%
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berarti kinerja efisiensi yang rendah (tidak baik) dan rasio yang ditoleransi Bank

Indonesia adalah maksimal 93,25% (Mintarti, 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan  Penelitian Terdahulu

PENELITI JUDUL VARIABEL YANG
DIGUNAKAN

HASIL PENELITIAN

Mawardi (2005) Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi
Kinerja Keuangan Bank
Umum di Indonesia (Studi
Kasus Pada Bank Umum
dengan Total Assets
Kurang dari 1Triliun)

CAR, NPL,
BOPO, NIM dan
ROA

Hasil penelitian
menunjukkan keempat
variabel CAR,NPL,BOPO serta
NIM secara bersama-sama
mempengaruhi kinerja bank
umum. Untuk variabel CAR
dan NIM mempunyai
pengaruh positif terhadap
ROA, sedangkan variabel
BOPO dan NPL, mempunyai
pengaruh negatif terhadap
ROA. Dari keempat variabel,
yang paling berpengaruh
terhadap ROA adalah
variabel NIM.

Prasnanugraha
(2007)

Analisis Pengaruh Rasio-
rasio Keuangan terhadap
Kinerja Bank Umum di
Indonesia (Studi Empiris
Bank-bank Umum yang
Beroperasi di Indonesia)

CAR, BOPO,
NIM, NPL, LDR,
ROA

Hasil penelitian
menunjukkan CAR dan BOPO
berpengaruh negatif
terhadap ROA, sedangkan
NIM, NPL, dan LDR
berpengaruh positif
terhadap ROA.

Mahardian
(2008)

Analisis Pengaruh Rasio
CAR, BOPO, NPL, NIM,
dan LDR terhadap ROA
(Studi Kasus Perusahaan
Perbankan yang Tercatat
di BEJ periode Juni 2002-
Juni 2007)

CAR, BOPO,
NPL, NIM, LDR,
ROA

Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa CAR,
NIM, dan LDR berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap ROA. Sebaliknya
BOPO memiliki pengaruh
negatif signifikan. Sedangkan
NPL memiliki pengaruh
negatif tetapi tidak signifikan
terhadap ROA.

Nugroho (2010) Analisis Pengaruh NIM,
NPL, BOPO, LDR, dan

NIM, NPL,
BOPO, LDR,

Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa NIM,
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Modal Inti terhadap ROA
(Studi Kasus pada Bank di
Indonesia Periode 2007-
2009)

MODAL INTI,
ROA

LDR, dan Modal Inti
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap ROA.
Sebaliknya NPL dan BOPO
memiliki pengaruh negatif
signifikan.

Daris purba
(2011)

Pengaruh kecukupan
modal,Likuiditas, dan
Efisiensi
operasionalTerhadap
profitabilitas Pada pt
bank muamalat
indonesia, tbk.

CAR, FDR,

BOPO, ROA

Hasil penelitiannya
menunjukkan
bahwaCAR,FDR, dan
BOPO

menunjukkan bahwa rasio
FDR secara parsial
berpengaruh signifikan
terhadap ROA.
Sedangkan,CAR dan
BOPO secara parsial tidak
berpengaruh signifikan
terhadap ROA.

Tiara Kusuma
Hapsari
( 2011)

Analisis Pengaruh
CAR, NPL, BOPO,
LDR, GWM, Dan
Rasio Konsentrasi
Terhadap ROA

(Studi Empiris Pada Bank
Umum Yang Listing Di Bei
2005-2009)

ROA, CAR,
NPL, BOPO,
LDR, GWM,
Dan Rasio
Konsentrasi

Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa CAR,
LDR, GWM, dan Rasio
Konsentrasi berpengaruh
positif, CAR dan Rasio
konsentrasi tidak
signifikan, sedangkan
LDR dan GWM signifikan
terhadap ROA. Sebaliknya
NPL, dan BOPO
berpengaruh negatif, NPL
tidak signifikan,
sedangkan BOPO
signifikan  terhadap ROA.

Dewi sartika
(2012)

Analisis pengaruh
ukuran perusahaan,
kecukupan modal,
kualitas aktiva
produktif dan likuiditas
terhadap return on
assets (roa)(studi kasus

ukuran
perusahaan,
CAR, KAP
dan LDR

Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa
ukuran perusahaan, KAP,
LDR berpengaruh positif
signifikan terhadap ROA,
sedangkan CAR
berpengaruh negatif dan
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pada bank umum
syariah di indonesia
periode 2006-2010)

tidak signifikan terhadap
ROA.

2.3 Pandangan Islam Terhadap Return On Assets (kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba)

Dalam ilmu ekonomi, sebuah industri dalam menjalankan produksinya

diasumsikan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan

cara dan sumber-sumber yang halal. Demikian pula dengan transaksi bisnis dalam

skala mikro, dimana sebuah perusahaan atau industri dapat memilih dan

menentukan komposisi tenaga kerja, modal, barang-barang pendukung proses

produksi, dan penentuan jumlah output, yang kesemuanya itu akan dipengaruhi

oleh harga, tingkat upah, capital, maupun barang baku, dimana keseluruhan

kebutuhan input ini akan diselaraskan oleh besarnya pendapatan dari perolehan

output.

Informasi laba dalam praktiknya dapat mempengaruhi perilaku para

pemakai informasi laporan keuangan, khususnya pihak investor dan kreditor.

Apalagi dalam negara yang dalam perekonomiannya terdapat mekanisme pasar

modal di dalamnya. Laba (earnings), kemampuan menghasilkan laba (earning

power), dan kemampuan menciptakan kas (cash generating power) badan usaha

dianggap sebagai indikator yang dapat mempengaruhi perilaku partisipan di pasar

modal (Suwardjono, 2004:159). Informasi laba ini dibutuhkan oleh investor dan

kreditor sebagai dasar keputusan terhadap tingkat pengembalian modal yang

mereka investasikan.
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Ada beberapa hadits yang berkaitan dengan laba, diantaranya,“Seorang

mukmin itu bagaikan seorang pedagang; dia tidak akan menerima laba sebelum ia

mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga, seorang mukmin tidak akan

mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan

wajibnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini, Rasulullah mengumpamakan seorang mukmin dengan

seorang pedagang, maka seorang pedagang tidak bisa dikatakan beruntung

sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Begitu juga halnya seorang mukmin

tidak bisa mendapatkan balasan atau pahala dari amalan-amalan sunnahnya

kecuali ia telah melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada amalan

fardhunya.

Tafsir Al-Qur’an Surat Ali Imron Ayat 130: Riba Jahiliah

Allah ta’ala berfirman,

َضاَعفَةً َواتَّقُوْا ّهللاَ لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن  بَا أَْضَعافاً مُّ .یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوْا الَ تَأُْكلُوْا الرِّ َواتَّقُوْا النَّاَر الَّتِي أُِعدَّْت 

لِْلَكافِِرینَ 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat

keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk

orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron [3]: 130)

Tentang sebab turunnya ayat di atas, Mujahid mengatakan, “Orang-orang

Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah
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tiba dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi maka nanti ada penundaan

waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga

menjadi bertambah maka allah menurunkan firman-Nya.

2.4 Hipotesis Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh rasio -

rasio keuangan terhadap ROA pada perusahaan perbankan. Beberapa penelitian

yang telah dilakukan menyangkut tentang pengaruh rasio - rasio keuangan

terhadap ROA pada perusahaan perbankan, memberikan hasil yang masih berbeda

yang karena hal itu peneliti berharap untuk melanjutkan penelitian tersebut.

Dalam penelitian berikut ini yang menjadi hipotesis adalah sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return on Asset

(ROA)

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga biasa disebut dengan rasio kecukupan

modal, mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva

yang mengandung resiko. Rasio kecukupan modal ini merupakan indikator

terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat

dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko.

(Dendawijaya, 2003).

CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan, semakin besar CAR maka

senakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba, karena dengan modal

yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya

kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Sehingga bisa disimpulkan



43

bahwa semakin besar  CAR, maka semakin tinggi pula ROA. Oleh karena

itu,CAR berpengaruh positif terhadap ROA.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan, Mawardi (2005),

Mahardian (2010), dan Daris purba (2011), dan Tiara kusuma hapsari (2011),

yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis

H1 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif (+) terhadap

Return on Asset (ROA)

2.4.2 Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Return on Asset

(ROA)

LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang

ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh

bank terutama dana masyarakat. Seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah

kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan

deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank

untuk memberikan kredit (Dendawijaya, 2006).

Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank,

sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam

menyalurkan kredit. Semakin tinggi LDR maka semakin tinggi dana yang

disalurkan ke dana pihak ketiga. Jika rasio LDR bank berada pada standar yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut semakin

meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan
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efektif). Dengan meningkatnya laba, maka ROA juga akan meningkat, karena laba

merupakan komponen yang membentuk  ROA. Oleh karena itu, LDR

berpengaruh positif terhadap ROA.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prasnanugraha (2007),

Mahardian (2008), Nugroho (2010), Tiara kusuma hapsari (2011),dan Dewi

Sartika (2012), yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis

H2 : Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif (+) terhadap Return

on Asset (ROA)

2.4.3 Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Return on Asset

(ROA)

GWM merupakan tingkat likuiditas yang dijamin oleh bank sentral (Bank

Indonesia) yang ditunjukkan dengan besarnya giro yang disetorkan oleh bank

kepada BI. Semakin tinggi GWM semakin besar likuiditas bank dijamin oleh BI,

sehingga jika terjadi kesulitan likuiditas bank tersebut dapat meminjam secara

langsung kepada BI.

Aturan yang ketat mengenai GWM sering kali menjadi suatu tekanan bagi

perbankan karena aturan ini menyebabkan perbankan harus menyimpan dananya

dalam bentuk Saldo Giro pada BI sehingga menjadi adanya aktiva yang tidak

menghasilkan sebesar GWM utama yakni 5% dari Dana Pihak Ketiga sehingga

dari dana yang tidak produktif ini menimbulkan cost of fund yang tentu saja akan

mengurangi pendapatan bank.
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Dengan kata lain semakin tinggi persentase GWM semakin banyak jumlah

dana yang idle dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia dan semakin tinggi

biaya dana bank karena jumlah dana yang idle merupakan komponen yang harus

diperhitungkan bank dalam menentukan besarnya biaya dana (Siamat, 1993).

Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap menurunnya laba yang diperoleh oleh

bank, dengan asumsi bank telah memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum

(Setyaningrum, 2011)dalam (Permatasari:2012). Sehingga bisa disimpulkan

bahwa semakin tinggi persentase GWM, maka semakin rendah ROA. Hal ini

diduga cost of fund akan mengurangi pendapatan bank. Oleh karena itu, GWM

berpengaruh negatif terhadap ROA.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tiara kusuma hapsari

(2011) juga menyatakan bahwa GWM berpengaruh negatif terhadap ROA.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis

H3 : Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh negatif (-) terhadap Return

on Asset (ROA)

2.4.4 Pengaruh Net Interest Margin (NIM) Terhadap Return on Asset (ROA)

Net Interest Margin (NIM) adalah ukuran perbedaan antara pendapatan

bunga yang dihasilkan dan biaya yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman

mereka (misalnya deposito), relatif terhadap jumlah bunga produktif aset atau

dengan katalain NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih

dengan rata – rata aktiva produktif (Taswan, 2010).

NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

memperoleh pendapatan dengan menggunakan aktiva produktif yang dimilikinya,
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mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari

kredit yang disalurkan (Mahardian, 2008) dalam (Permatasari:2012) Angka NIM

yang makin tinggi menunjukkan bahwa profitabilitas bank umum makin baik,

karena selisih antara pendapatan bunga dengan biaya bunga semakin besar.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi NIM, maka semakin tinggi pula

ROA. Oleh karena itu, NIM berpengaruh positif terhadap ROA.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mawardi (2005),

Prashanugraha (2007), Mahardian (2008), Nugroho (2010), yang menyatakan

bahwa NIM berpengaruh positif terhadap ROA.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis

H4 : Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif (+) terhadap Return on

Asset (ROA)

2.4.5 Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Terhadap Return on Asset (ROA)

BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan

Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik

kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan

sumber daya yang ada di perusahaan (Riyadi, 2006) dalam (Pratiwi:2012).

Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam

menjalankan aktivitas usahanya. Semakin tinggi biaya pendapatan maka bank

menjadi tidak efisien sehingga ROA makin kecil. Dengan kata lain, BOPO

berhubungan negatif dengan kinerja bank sehingga diprediksikan juga

berpengaruh negatif terhadap ROA. Semakin rendah BOPO berarti semakin
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efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya

efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar

(Adyani,2011) dalam (Permatasari:2012). Sehingga bisa disimpulkan bahwa

semakin tinggi BOPO, maka semakin rendah ROA. Oleh karena itu, BOPO

berpengaruh negatif terhadap ROA.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mawardi (2005),

Prashanugraha (2007), Mahardian (2008), Nugroho (2010), dan Tiara kusuma

hapsari (2011), yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap

ROA.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis

H5 : Biaya Operasional Pendapatan Operasional BOPO berpengaruh

negatif (-) terhadap Return on Asset (ROA)

H6 : Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), (Giro

Wajib Minimum (GWM), Net Interest Margin (NIM), dan Biaya

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan

berpengaruh signifikan  terhadap Return on Asset (ROA).
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2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Variabel Independen Variabel Dependen

(X6)

ROA (Y)

( Return on Asset )

GWM (X3)

(Giro Wajib Minimum)

NIM (X4)
(Net Interest Margin)

BOPO (X5)
(Biaya Operasional Pendapatan

Operasional)

CAR (X1)
( Capital Adequacy Ratio )

LDR (X2)

( Loan to Deposit Ratio )


