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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Beberapa peneliti terdahulu meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuanngan bank. Faktor-faktor tersebut yaitu rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO),  

Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mempengaruhi kinerja keuangan ( ROA ) 

bank. Hasil dari penelitian tersebut : 

Ambika Pega Wiyas Putra ( Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kinerja Keuangan Lembaga Perbankan Pada Bank Swasta Nasional Periode 2006-

2009)  yang menyimpulkan bahwa : Hasil uji t LDR berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. Sedangkan  BOPO berpengaruh negatif signifikan 

terhadap ROA. Dan dari hasil pengujian statistik, variabel CAR terbukti 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Dari hasil perhitungan 

statistik diketahui bahwa variabel LDR dan BOPO memberikan pengaruh terbesar 

terhadap Return On Assets (ROA).  

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah mencari faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan bank yang diwakili rasio profitabilitas ( ROA ).  

Ambika Pega Wiyas Putra (2009:60) meneliti tentang bank swasta nasional dan 

menggunakan variabel independen CAR, NIM, BOPO, NPL, dan LDR, 

sedangkan penelitian ini meneliti tentang seluruh bank yang terdaftar dalam 
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pelaporan Indonesian Capital Market Directory ( ICMD ) 2011 dan variabel yang 

digunakan CAR, BOPO, dan LDR 

 

Wisnu mawardi  (Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Bank Umum di Indonesia (Studi kasus pada Bank Umum di Indonesia dengan 

total asset kurang dari 1 triliun)) yang menyimpulkan bahwa : Efisiansi operasi 

(BOPO) berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 

Modal (CAR) tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Pengaruh NPL 

terhadap ROA adalah negative, sehingga semakin besar jumlah piutang ragu-ragu 

maka kinerja keuangan akan menurun. Perbandingan BOPO terhadap ROA adalah 

negative.  

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah mencari faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan bank yang diwakili rasio profitabilitas ( ROA ). 

Wisnu Mawardi (2005:59) meneliti tentang bank umum yang ada di Indonesia 

yang berfokus pada bank yang memiliki aset kurang dari 1 milyar dengan 

menggunakan variabel independen CAR, NIM, BOPO, dan NPL, sedangkan pada 

penelitian ini mencakup semua bank yang terdata dalam laporan Indonesian 

Capital Market Directory ( ICMD ) 2011 dan variabel yang digunakan CAR, 

BOPO, dann LDR 

B. TINJAUAN TEORI 

1. Pengertian Bank 

Bank adalah suatu badan usaha yang mempunyai tugas utama melakukan 

penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali ke 
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masyarakat (Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006:8). Lukman Dendawijaya 

mengemukakan pengertian bank sebagai berikut:  Bank adalah suatu badan usaha 

yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial 

intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (idle 

fund surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana 

(deficit unit) pada waktu yang ditentukan. (Lukman Dendawijaya, 2009:14)  

Peran bank sebagai lembaga perantara keuangan juga dinyatakan dalam 

PSAK No. 31, bahwa bank adalah:  Suatu lembaga yang berperan sebagai 

perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana (surplus unit) dan pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai 

lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2007:31.1)  Pengertian bank menurut Undang-undang No. 10 ayat (2) 

Tahun 1998 adalah sebagai berikut: Badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup masyarakat banyak. Berdasarkan pada pengertian bank di atas, jelas 

bahwa bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk 

menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada yang 

memerlukan dana. 

2. Fungsi Bank 

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat. Fungsi pokok bank umum seperti yang dikemukakan 

oleh Dahlan Siamat (2004:88) adalah, “menyediakan mekanisme dan alat 
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pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang, 

menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat, serta menawarkan jasa-

jasa keuangan lainnya”. Lebih lanjut, Suhardjono (2003:3) mengemukakan fungsi 

bank sebagai berikut: 

a. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan. 

b. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam 

bentuk kredit. 

c.  Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan 

peredaran uang. 

Ade Arthesa dan Edia Handiman (2006:11) mengklasifikasikan fungsi bank 

ke dalam tiga bagian yaitu, fungsi pembangunan (development), fungsi pelayanan 

(services), dan fungsi transmisi. Penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut 

adalah sebagai berikut:  

a. Fungsi Pembangunan (Development) 

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat menunjang 

pertumbuhan perekonomian negara. Jika sistem dan kelembagaan industry 

perbankan baik, perbankan akan sangat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. 

Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang disediakan bank sebagai 

perantara untuk menggerakkan sektor riil. Pembangunan negara akan berjalan 

baik apabila perbankan turut terlibat dalam bentuk pembiayaan yang 

diperlukan. 
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b. Fungsi Pelayanan (Services) 

Pada dasaranya adalah memberikan semua kegiatan keuangan yang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah, sehingga nasabah memperoleh 

kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangannya.  

c. Fungsi Transmisi 

Merupakan kegiatan bank yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan yang disebut dengan 

giral. Agent of trust, agent of development, dan agent of services merupakan tiga 

jenis fungsi yang dikemukakan oleh Sigit Triandaru (2008:9). Masing-masing dari 

fungsi tersebut dapat diuraikan pada penjelasan sebagai berikut: 

1) Agent of trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam 

hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan 

dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya 

bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uang akan dikelola dengan 

baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan 

tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan menempatkan 

atau menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya 

unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitor tidak akan 

menyalahgunakan pinjamannya, debitor akan mengelola dana pinjaman dengan 

baik, debitor akan mempunyai kemampuan membayar pada saat jatuh tempo, dan 
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debitor mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban 

lainnya pada saat jatuh tempo. 

  

2) Agent of development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak 

dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sector 

moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dana 

sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan 

bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan 

distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. 

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan 

pembangunan perekonomian masyarakat. 

3) Agent of services 

Di samping melakukan kegiatan penghimpuna dana dan penyaluran dana, 

bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. 

Jasa yang ditawarkan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian 

masyarakat secara umum. Jasa yang ditawarkannya antara lain dapat berupa jasa 

pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan 

penyelesaian tagihan. Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, fungsi bank 

selain sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, tetapi juga memiliki 

fungsi sebagai suatu lembaga yang dapat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia 

yang berperan sebagai perantara untuk mengerakkan sektor riil, sebagai pemberi 
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pelayanan yang baik untuk para nasabahnya dalam melakukan transaksi 

keuangan, serta sebagai suatu lembaga yang memiliki dasar kepercayaan dalam 

melaksanakan kegiatan operasionalnya. 

3. Jenis-Jenis Bank 

Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya menurut UU No.10 tahun 1998 ada 

dua jenis, yaitu : 

a. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsisp syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

Jenis-jenis bank yang dikemukakan oleh Kasmir (2008:27) diklasifikasikan ke 

dalam tiga kelompok sebagai berikut: 

a. Menurut kepemilikannya bank terbagai ke dalam lima bagian, 

diantaranya: bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank 

milik koperasi, bank milik asing, bank milik campuran. 

b. Jenis bank berdasarkan kemampuannya (status) terdiri dari dua jenis, 

yaitu bank devisa dan bank non devisa. 

c. Jenis bank berdasarkan cara menentukan harga terbagi ke dalam dua 

jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.  

Penjelasannya : 
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1) Bank milik pemerintah, yaitu bank yang akte pendirian maupun 

modal bank sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. 

2) Bank milik swasta nasional, yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. 

3) Bank milik koperasi, yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan 

yang berbadan hukum koperasi. 

4) Bank milik asing, yaitu bank milik swasta asing atau pemerintah asing 

yang membuka cabang di Indonesia. 

5) Bank milik campuran, yaitu bank yang sahamnya dimiliki swasata 

nasional dan pihak asing, namun pemilik mayoritas saham bank campuran 

adalah warga negara Indonesia. 

6) Bank devisa, yaitu bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri 

dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

7) Bank non devisa, yaitu bank yang tidak mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan 

mata uang asing secara keseluruhan. 

8) Bank konvensional, dalam mencari keuntungan dan menentukan harga 

kepada nasabahnya, bank ini dibagi dua, yaitu: 

a) Menetapkan bunga sebagai harga produk simpanan dan produk 

pinjaman (kredit). 

b) Untuk jasa perbankan yang lain menggunakan berbagai biaya dalam 

nominal atau persentase tertentu.  

4. Kegiatan Bank 
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Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank menurut UU No.10 tahun 1998 

tentang perbankan diantaranya sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau menyimpan barang dan surat berharga. 

h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasrkan 

suatu kontrak (custodian). 

i. Melakukan penempatan dana dan menambah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

j. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam 

hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan 

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

k. Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit dan kegiatan 

wali amanat (trustee). 
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l. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 

m. Melakukan kegiatan lain misalnya kegiatan dalam valuta asing, melakukan 

penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan 

seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi; 

dan melaksanakan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit. 

n. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang.  

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank yang diuraikan 

dalam UU No. 10 tahun 1998, kegiatan usaha bank tidak hanya menghimpun dan 

menyalurkan dana saja, namun melakukan kegiatan usaha lain berupa: 

a. Transaksi jual beli seperti surat-surat berharga dan pelelangan. 

b. Melakukan kegiatan dalam penyertaan modal pada perusahaan lain. 

c. Pemberian fasilitas-fasilitas misalnya menyediakan tempat untuk 

menyimpan barang dan surat berharga, dan kegiatan-kegiatan lain yang 

dapat membantu dan mempermudah para nasabahnya. 

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu 

periode tertentu baik mencakup aspek pernghimpunan dana maupun pengaluran 

dananya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi bank tersebut “bank merupakan 

lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya” (Kasmir,2008,11). Sedangkan menurut 
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(Siamat.2005:275) “ Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternative investasi”.  

Agar kinerja bank selalu baik, bank harus selalu beradaptasi dengan 

berbagai perubahan pasar yang ada. Persaiangan yang semakin ketat membuat 

bank harus memberikan peningkatan kualitas layanan dan keamanan terhadap 

nasabahnya serta mendapatkan profit yang maksimal. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan (Bikker and Bos, 2008:44) “ Banks’ performance is related to changes 

in their environtment and the behavior of their competitors. Therefore, a third 

consideration relating to banks’ profit maximization concern market power.” 

Untuk dapat melakukan tugasnya secara maksimal, bank harus memiliki tingkat 

kesehatan yang baik.  

“Tingkat kesehatan bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-

fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan 

masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, pemerintah dalam 

melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter” (Rivai, Veithzal, 

Idroes. 2007:118). Dalam hal ini penilaian terhadap kinerja keuangan suatu bank 

sangat menentukan apakah bank tersebut dikategorikan sehat atau tidak. 

Pernilaian terhadap kinerja keuangan suatu bank dapat dilakukan dengan 

analisis terhadap laporan keuangannya. Karena banyaknya alat yang dapat 

digunakan dalam mengukur kinerja keuangan, maka dalam pelaksanaannya dapat 

menggunakan teknik tertentu (Kuncoro,2002:556). Rasio keuangan merupakan 

salah satu teknik analisis yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan bank 

yang terdapat dalam laporan keuangan. “ Rasio keuangan merupakan indeks yang 



19 
 

menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka 

dengan lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangn 

dan kinerja perusahaan,” (Kasmir 2008:104) 

Hal ini membuat beberapa rasio yang berhubungan dengan beberapa 

besaran yang saling terkait satu dengan yang lain, beberapa rasio tertentu hanya 

bermanfaat jika dihubungkan dengan sudut pandang yang dipilih dan tujuan 

analisis (Kuncoro, 2002:557). ROA termasuk dalam analisis rasio rentabilitas 

bank yaitu alat untuk menganalisa atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kasmir,2000:281). 

Aspek profitabilitas diambil sebagai acuan dalam analisis perbankan karena 

merupakan gambaran perusaahaan dalam mendapatkan income/keuntungan dalam 

pengelolaan asset yang dimilikinya.  

Alasan tersebut didasarkan pada hubungan antara ROA dengan tingkat 

kesehatan bank yaitu : “ROA memberikan informasi seberapa efisien suatu bank 

dalam melakukan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan berapa besar 

keuntungan dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya” 

(Dahlan,2001:109). Hal ini dapat diambil kesimpulan juga bahwa semakin baik 

kinerja keuangan bank maka ROA yang dihasilkan juga semakin baik. Sejalan 

dengan pernyataan (Kuncoro. 2011:298) “dalam jangka panjang, ukuran return on 

asset akan sejalan dengan hasil aliran dana”.  

Bank pada dasarnya merupakan suatu perusahaan perbankan yang dalam 

kegiatan usahanya mendapatkan profit yang maksimal dengan biaya yang rendah. 

Kinerja keuangan yang baik akan menghasilkan laba yang maksimal hal ini dilihat 
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dari semakin besar total revenue dan semakin kecil total operating expense dan 

applicable income taxesnya maka semakin tinggi ROA (kuncoro. 2002:553). Pada 

dasarnya ROA menunjukkan seberapa besar kemampuan bank menghasilkan 

gross yield on asset dari interest income, noninterest income, dan realized 

securities gain (kuncoro. 2002:555). 

 “Semakin tinggi return (pengembalian) semakin baik karena berarti 

dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai retained earning juga 

akan semakin besar. ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

menghasilkan income dari pengelolaan asset yang dimiliki” (Kuncoro, 2002:551). 

Dalam analisis internal, banyak perusahaan yang menerapkan sistem rasio dan 

standar yang memisahkannya di dalam komponen serangkaian keputusan yang 

mempengaruhi kinerja operasional, keseluruhan returns, dan harapan pemengang 

saham (Kuncoro,2002:297).  

Rasio-rasio yang memiliki kesamaan elemen, karena dibuat berdasarkan 

dari bagian-bagian dari pelaporan keuangan yang sama memiliki pengaruh 

terhadap keputusan yang dibuat bank yang dapat mempengaruhi hasil dari 

pelaporan keuangan berikutnya (Kuncoro,2011:297).  Dari pengertian diatas maka 

profitabilitas merupakan alat pembanding yang sesuai untuk mengukur kegiatan 

perusahaan dalam mengelola berbagai alternatif investasinya. Dalam menjalankan 

usahanya sebuah bank harus memiliki tingkat efisiensi untuk mengatur kegiatan 

operasional dan aset yang dimiliki sehingga dapat memperoleh profit yang 

maksimal.  
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ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi 

perusahaan dalam mengelola seluruh aset yang dimilikinya. Sehingga, perlu 

dilihat pula faktor-faktor yang mempengaruhi ROA.  Rasio-rasio yang memiliki 

kesamaan elemen yang dapat mempengaruhi nilai ROA dijadikan sebagai faktor-

faktor penentu dalam peningkatan dan penurunan nilai ROA. Menurut 

(Kuncoro,2002:297), faktor-faktor yang mempengaruhi ROA adalah BOPO, 

CAR, dan LDR. BOPO merupakan rasio biaya operasional per pendapatan 

operasional, yang menjadi proxy efisiensi operasional seperti yang biasa 

digunakan oleh Bank Indonesia. CAR adalah Capital Adequacy Ratio untuk 

mewakili faktor risiko dan LDR untuk mewakili ukuran likuiditas bank.    

Dari pengertian diatas maka variabel yang diuji adalah CAR, LDR, dan 

BOPO yang berpengaruh terhadap ROA. Semakin tinggi nilai CAR maka 

keuntungan bank akan semaikin besar dengan kata lain ROA akan meningkat. 

Semakin kecil nilai BOPO maka semakin efisien bank tersebut dalam melakukan 

kegiatan operasionalnya sehingga akan semakin banyak keuntungan yang 

diperoleh bank tersebut dan semakin tinggi nilai ROA. Jika LDR naik maka 

tingkat kredit bermasalah yang dapat diselesaikan akan semakin baik sehingga, 

akan meningkatkan profit yang dimiliki sehingga akan meningkatkan nilai ROA. 

C. RASIO KEUANGAN 

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank maka dapt dilihat laporan 

keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Agar Laporan dapat 

dibaca dan berarti maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu yaitu dengan 
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menggunakan rasio- rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku 

(Kasmir,2000:281). Rasio yang disajikan adalah sebagai berikut :  

 

1. Return on Assets (ROA)  

Salah satu ukuran untuk melihat kinerja keuangan perbankan adalah 

melalui Return on Assets (ROA). Return on Assets (ROA) digunakan sebagai 

ukuran kinerja keuangan dan dijadikan sebagai variabel dependen karena ROA 

digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30DPNP tanggal 14 

Desember 2001, rasio ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba 

sebelum pajak terhadap total aset (total aktiva). Laba sebelum pajak adalah laba 

bersih dari kegiatan operasional bank sebelum pajak. Total aset yang digunakan 

untuk mengukur ROA adalah jumlah keseluruhan dari aset yang dimiliki oleh 

bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan 

yang semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar. Bank 

Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai 

profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang perolehan dananya 

sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat (Siamat, 2005:208). 

2. Loan to Deposit Ratio ( LDR ) 

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

akan datang, merupakan pemahaman konsep likuiditas dalam indikator ini. 

Menurut Bank Indonesia, penilaian aspek likuiditas mencerminkan kemampuan 
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bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai guna memenuhi 

kewajibannya secara tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. 

Disamping itu bank juga harus dapat menjamin kegiatan dikelola secara efisien 

dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi 

serta setiap saat bank dapat melikuidasi assetnya secara cepat dengan kerugian 

yang minimal (SE. Intern BI, 2004).  

Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa kemampuan likuiditas bank 

dapat diproksikan dengan LDR (Loan to Deposit Ratio) yaitu perbandingan antara 

kredit dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio ini digunakan untuk menilai 

likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan 

oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Standar yang digunakan Bank Indonesia 

untuk rasio LDR adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio LDR suatu bank 

berada pada angka dibawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa 

bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang 

berhasil dihimpun.  

Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) 

antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka 

dengan rasio LDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak 

tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio 

LDR bank mencapai lebih dari 110%, berarti total kredit yang diberikan bank 

tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari 

masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak 
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menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. 

Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, 

sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam 

menyalurkan kredit. Jika rasio LDR bank berada pada standar yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan 

meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan 

efektif). Sedangkan menurut ambika pega (2011:60) LDR berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. Dengan meningkatnya laba, maka return on asset 

(ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk 

Return on Asset (ROA). 

3.  Capital Adequacy Ratio ( CAR )  

Peranan modal sangat penting karena selain digunakan untuk kepentingan 

ekspansi, juga digunakan sebagai “buffer” untuk menyerap kerugian kegiatan 

usaha. Dalam hal ini Bank wajib memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum (KPMM) yang berlaku untuk peningkatan modal (SE. Intern BI, 

2004). Secara teknis, analisis tentang permodalan disebut juga sebagai analisis 

solvabilitas, atau juga disebut capital adequacy analysis, yang mempunyai tujuan 

untuk mengetahui apakah permodalan bank yang ada telah mencukupi untuk 

mendukung kegiatan bank yang dilakukan secara efisien..  

Menurut Peraturan Bank Indonesia, CAR (Capital Adequancy Ratio) 

adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank 

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

lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari 
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sumber-sumber diluar bank. Angka rasio CAR yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia adalah minimal 8%, jika rasio CAR sebuah bank berada dibawah 8% 

berarti bank tersebut tidak mampu menyerap kerugian yang mungkin timbul dari 

kegiatan usaha bank, kemudian jika rasio CAR diatas 8% menunjukkan bahwa 

bank tersebut semakin  solvable. Dengan semakin meningkatnya tingkat 

solvabilitas bank, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada 

meningkatnya kinerja bank, karena kerugian-kerugian yang ditanggung bank 

dapat diserap oleh modal yang dimiliki bank tersebut. Penelitian yang dilakukan 

oleh Mawardi (2005:59), menyimpulkan bahwa, Capital Adequacy Ratio (CAR) 

tidak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) yang merupakan proksi dari 

kinerja keuangan bank karena secara statistik nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) 

tidak signifikan.  

Hal ini menurut Mawardi, (2005:59) terjadi karena peraturan Bank 

Indonesia yang mengharuskan menjaga agar Capital Adequacy Ratio (CAR) 

minimal 8%, sehingga para pemilik bank menambah modal bank yang berupa 

fresh money hanya agar Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat memenuhi syarat 

yang ditetapkan Bank Indonesia. Sementara kondisi saat dilakukannya penelitian 

(1998-2001) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank masih rendah karena 

terjadinya krisis perbankan.  

Sehingga wajar jika CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, karena 

berapapun modal yang dimiliki bank jika tingkat kepercayaan masyarakat masih 

rendah maka bank tidak akan bisa menjalankan fungsi intermediasi-nya. 
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Sedangkan menurut ambika pega (2011:60) variabel CAR terbukti berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. 

 

4. Rasio biaya operasional ( BOPO )  

Dalam kasus perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, efisiensi 

operasi dilakukan untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang 

berhubungan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar dalam arti sesuai yang 

diharapkan manajemen dan pemegang saham. Efisiensi operasi juga berpengaruh 

terhadap kinerja bank, yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan 

semua faktor produksinya dengan tepat guna (Mawardi, 2005:26). 

Menurut Bank Indonesia, efisiensi operasi diukur dengan membandingkan 

total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau yang sering disebut 

BOPO. Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan 

operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat 

mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional 

dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian 

karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya(SE. Intern BI, 2004).  

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah 

dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 

100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan 

operasinya. Pada penelitian ini variabel BOPO diambil sebagai salah satu variabel 

atau faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank, karena bagaimanapun 

juga jika kita berbicara mengenai kinerja suatu perusahaan pastilah juga 
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berhubungan dengan efisiensi operasi perusahaan tersebut. Rasio yang sering 

disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan 

bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin kecil. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi, (2005:59), menyimpulkan bahwa 

BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja bank yang diproksikan dengan ROA. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perbandingan total biaya operasional 

dengan pendapatan operasional akan berakibat turunnya return on asset.  

Sedangkan menurut ambika pega (2011:60) BOPO berpengaruh negatif signifikan 

terhadap ROA. 

D. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN  

Laporan Keuangan memiliki keterbasan antara lain :  

a. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

intern report ( laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara ) dan bukan merupakan laporan final. Karena itu semua jumlah – 

jumlah atau hal – hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak 

menunjukan nilai likuidasi atau realisasi dimana dalam laporan ini 

terkandung pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh Akuntan atau 

Manajemen yang bersangkutan.  
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b. Laporan keuangan menunjukan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar nilai mungkin berbeda atau berubah.  

c. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan 

atau nilai rupiah berbagai waktu atau tanggal yang lalu dimana daya beli 

uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun – tahun 

sebelumnya sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam 

rupiah belum tentu menunjukan unit yang terjual semakin besar, mungkin 

kenaikan itu disebabkan karena naiknya harga jual barang tersebut yang 

mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga – harga.  

d. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor – 

faktor tersebut tidak dapat diukur dengan satuan uang. 

E. KERANGKA PIKIR 

 Kerangaka pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah bahwa kinerja 

keuangan merupakan hal yang dianggap penting. Kinerja yang maksimal terutama 

dalam segi financial menentukan bagaimana suatu lembaga keuangan untuk dapat 

mengambil langkah-langkah kebijakan yang strategis. Berbagai hal yang 

mempengaruhi stabilitas keuangan suatu lembaga keuangan harus memiliki 

perhatian tersendiri dalam mengatur setiap kebijakan yang akan dikeluarkan. 
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 Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan dan dengan adanya 

pengembangan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat digambarkan 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : pengembangan penelitian 

 

E. HIPOTESIS  

Dari beberapa argumentasi diatas, serta berdasarkan pada kerangka pikir 

dan teoritis yang telah dibahas maka didapatkan hepotesis sebagai berikut ; 

 CAR, BOPO, dan LDR  berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) 

Bank yang listing di BEI 
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