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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sabir et al. (2012) meneliti tentang pengaruh rasio kesehatan bank terhadap 

kinerja keuangan bank umum syariah dan bank konvensional di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada Bank Umum Syariah di Indonesia NOM dan 

FDR berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan CAR, BOPO, NPF tidak 

berpengaruh terhadap ROA. Pada Bank Konvensional di Indonesia CAR, NIM 

berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan NPL, LDR berpengaruh negatif  

terhadap ROA, serta BOPO tidak berpengaruh  terhadap ROA  

Eng (2013) meneliti tentang pengaruh NIM, BOPO, LDR, NPL dan CAR 

terhadap ROA pada Bank Internasional Dan Bank Nasional Go Public Periode 

2007 – 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NIM, LDR, NPL berpengaruh 

terhadap ROA, sedangkan BOPO dan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. 

Lubis (2013) meneliti tentang pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap 

pertumbuhan laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, BOPO, LDR 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba dan NPL berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan laba. 

Astutik (2014) meneliti tentang pengaruh tingkat kesehatan bank menurut 

RBBR (Risk Based Bank Rating) terhadap kinerja keuangan dengan objek 

perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan NPF, 

FDR, GCG, BOPO, NOM, CAR berpengaruh terhadap kinerja Keuangan (ROA). 
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Sedangkan secara parsial hanya variabel FDR dan NOM yang memengaruhi ROA 

dan FDR merupakan variabel yang paling dominan. 

Putri et al. (2015) meneliti tentang  pengaruh NPL, LDR, CAR terhadap 

profitabilitas bank umum swasta nasional devisa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa NPL berpengaruh terhadap profitabitas bank umum swasta nasional, 

sedangan LDR dan CAR tidak berpengaruh terhadap  profitabitas bank umum 

swasta nasional. 

Bernardin (2016) meneliti tentang  pengaruh CAR dan LDR terhadap 

Return On Asset. Hasil penelitian menjelaskan bahwa CAR berpengaruh terhadap 

ROA, sedangkan LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dimungkinkan 

karena LDR relatif selalu menurun meskipun masih dalam kategori sehat, tetapi 

tidak bisa bersamaan meningkatkan laba yang diukur dengan menggunakan 

analisa ROA (Return On asset).  

Penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian Kiswanto 

dan Purwanti (2016) yang meneliti tentang pengaruh tingkat kesehatan bank 

menurut RBBR (Risk Based Bank Rating) terhadap kinerja keuangan dengan 

Good Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi pada bank umum 

syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

NPF, FDR, dan BOPO tidak berpengaruh terhadap GCG, CAR berpengaruh 

positif terhadap GCG, dan GCG tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan  

NPF, NIM, dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA dan BOPO berpengaruh 

terhadap ROA.  
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Signalling Theory 

Menurut Suwardjono (2005), signalling theory yang melandasi 

pengungkapan sukarela. Manajemen selalu berusahaan untuk mengungkapkan 

informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh para 

investor  dan pemegang saham. Manajemen juga berminat menyampaikan 

informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan 

agar para investor tertarik dan lebih percaya terhadap perusahaan meskipun 

informasi tersebut tidak diwajibkan. 

Salah satu jenis informasi yang bisa dijadikan sebagai signal untuk 

investor adalah laporan tahunan dan laporan keuangan yang memenuhi standar 

pelaporan yaitu, relevan, tepat waktu, handal, dan dapat diverifikasi.  

2. Pengertian dan Arti penting Kesehatan Bank 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 6/23/DPNP tanggal 31 

Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas 

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank 

melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, 

likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Sedangkan berdasarkan 

peraturan terbaru PBI Nomor: 13/1/PBI/2011, penilaian tingkat kesehatan bank  

merupakan penilaian terhadap empat faktor yaitu profil risiko (risk profile), 

Good Corporate Governance (GCG), profitabilitas dan permodalan (Capital). 

Dimana hasil dari semua aspek ini kemudian akan mencerminkan kondisi 

perbankan. 
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Evaluasi kinerja atau bisa disebut penilaian kesehatan bank bertujuan 

agar bank mampu memposisikan diri untuk melihat apa yang dibutuhkan 

sehingga bank dapat menambah, menghapus atau mengubah  kondisi saat ini 

dalam rangka perbaikan kinerja (Uddin & Bristy, 2014). Dalam perbankan 

evaluasi kinerja berkaitan  antara kinerja perbankan dengan keuntungan yang 

kemungkinan akan didapatkan oleh perbankan.  

Kesehatan bank tidak hanya menjadi kepentingan pemilik saja namun 

kesehatan bank menjadi kepentingan semua pihak-pihak yang terkait dengan 

bank, baik itu pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat sebagai 

pengguna jasa perbankan. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan 

suatu bank untuk melakukan kegiatan operasi perbankan secara normal dan 

mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara–cara yang 

sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.  

Kesehatan bank memiliki beberapa fungsi diantaranya: 

a. Bagi bank hasil penilaian tingkat kesehatan bank dapat dijadikan dasar 

untuk merumuskan strategi kedepannya dan juga sebagai bahan evaluasi 

untuk perbaikan kinerja perbankan.  

b. Bagi masyarakat hasil penilaian tingkat kesehatan bank dapat digunakan 

sebagai pertimbangan untuk memilih bank.  

c. Bagi Bank Indonesia hasil penilaian tiangkat kesehatan bank dijadikan 

sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank. 
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3. Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank  

Sesuai dengan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat 

kesehatan bank umum, perbankan di Indonesia telah menetapkan sistem 

penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko yang dikenal dengan  penilaian 

Risk Based Bank Rating (RBBR) yang menggantikan penilaian CAMELS yang 

dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004. Dalam penilaian Risk Based 

Bank Rating (RBBR) menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 

13/1/PBI/2011 Pasal 7 faktor-faktor penilaiannya adalah profil risiko, Good 

Corporate Governance (GCG), profitabilitas atau earning, dan capital. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko 

operasi, earning, dan capital sebagai variabel independen dan kinerja keuangan 

sebagai variabel dependen. 

a. Profil risiko  

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap 

risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional 

Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: risiko kredit, risiko 

pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko 

kepatuhan dan risiko reputasi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang 

sebagian besar untuk profil risiko hanya menggunakan proksi risiko kredit dan 

risiko likuidasi, dalam penelitian ini menambahkan risiko operasi. 

1) Risiko Kredit 

Risiko kredit atau bisa disebut risiko gagal tagih (default risk) yaitu risiko 

yang dihadapi karena ketidakmampuan nasabah membayar bunga kredit dan 
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mencicil pokok pinjaman (Rahmi, 2014). Risiko ini dapat timbul karena kinerja 

satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa 

ketidakmampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian 

kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya baik secara disengaja atau 

tidak. Sementara itu definisi lain menjelaskan risiko kredit merupakan risiko 

yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban nasabah yang melakukan 

kredit untuk membayar angsuran pinjaman maupun bunga kredit, yang 

berakibat hilangnya aset serta turunnya laba bank (Juli et al. 2004).  

Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait dengan risiko kredit 

adalah kurang dari 5%, dengan rasio dibawah 5% maka Penyisihan 

Pengahapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus disediakan bank guna 

menutup kerugian yang ditimbulkan oleh aktiva produktif non lancar (dalam 

hal ini kredit bermasalah) menjadi kecil (Pasaribu et al. 2013). 

2) Risiko likuiditas 

Martono (2002) mendefinisikan risiko likuiditas (liquidity risk) adalah 

risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan 

likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan 

dana oleh penabung pada suatu waktu. Dalam perundingan pada Juni 2008, 

Basel Comittee on Bank Supervision menyatakan hal-hal berikut ini: 

a) Likuiditas adalah kemampuan bank untuk mendanai peningkatan aset dan 

memenuhi kewajiban yang muncul , tanpa mengakibatkan kerugian besar. 
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b) Peranan dasar bank dalam perubahan waktu jatuh tempo dari deposito 

jangka pendek ke jangka panjang membuat bank rentan tehadap risiko 

likuiditas. 

c) Manajemen risiko likuiditas yang efektif dapat memastikan kemampuan 

bank untuk memenuhi kewajiban arus kas, yang tidak pasti karena 

kewajiban tersebut dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa eksternal dan 

perilaku agen-agen lainnya. 

d) Manajemen risiko likuiditas merupakan hal yang paling penting karena 

keraguan likuiditas di satu institusi dapat memberikan dampak terhadap 

seluruh sistem. 

e) Perkembangan pasar keuangan pada dekade sebelumnya telah 

meningkatkan kompleksitas risiko likuiditas dan manajemennya. 

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 menggunakan indikator 

Loan to Deposit Ratio untuk menilai risiko likuiditas. LDR menyatakan 

seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana 

yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada 

nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi 

permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya.. Berdasarkan 

Peraturan Bank Indoneia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 

dan berlaku 1 Maret 2011, tingkat LDR yang dianggap sehat oleh Bank 

Indonesia adalah berkisar antara 80% - 100%. Bank Indonesia perlu 

menetapkan kisaran LDR karena selain bisa mempengaruhi likuiditas bank, 
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LDR juga merupakan indikator keberhasilan bank menjalankan fungsi sebagai 

finansial intermediary atau lembaga perantara keuangan (Eng, 2013). 

3) Risiko operasi. 

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau 

adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank (Setyawan, 

2012). Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur Risiko operasi adalah 

BOPO yang merupakan rasio perbandingan antara biaya operasi dengan 

pendapatan operasi. Rasio BOPO bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi 

dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Peningkatan 

besaran pada rasio ini mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam 

mengefisiensikan biaya operasinya sehingga pendapatan operasinya menurun 

(Dendawijaya, 2003) 

Menurut peraturan bank Indonesia nilai dari BOPO Bank Indoneia 

menetapkan besarnya rasio BOPO tidak melebihi 90%, karena apabila melebihi 

90% dapat dikatakan bahwa bank tersebut dikategorikan tidak efisien karena 

tidak mapu menekan biaya operasionalnya, sehingga pendapatan operasional 

juga akan semakin turun dan tentu akan mempengaruhi kinerja keuangan 

perbankan yang akan semakin menurun. 

b. Profitabilitas 

Menurut Harahap (2007) rasio rentabilitas atau disebut juga profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

kemampuan dan semua sumber yang ada. Penilaian pada aspek ini digunakan 
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sebagai tolak ukur kemampuan bank dalam meningkatkan laba setiap periode 

atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh 

bank bersangkutan (Kasmir, 2012: 49). Bank dikatakan sehat jika bank yang 

diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. 

Dalam penelitian ini penilaian terhadap profitabilitas diukur 

menggunakan rasio NIM (Net Interest Margin). NIM merupakan rasio antara 

pendapatan bunga terhadap rata-rata aktiva produktif. Pendapatan diperoleh 

dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya 

bunga dari sumber dana yang dikumpulkan (Hasibuan, 2006). Untuk 

meningkatkan nilai dari rasio 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 neto 

bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indoneia (PBI) tingkat NIM yang dianggap 

sehat oleh Bank Indonesia adalah lebih besar dari 2%. 

c. Capital (Pemodalan) 

Capital atau permodalan yaitu metode penilaian bank berdasarkan 

pemodalan yang dimiliki bank dengan menggunakan rasio Capital Adequacy 

Ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan modal digunakan 

untuk memprediksi kegagalan keuangan, dan didasarkan pada indikator 

kecukupan modal (Mohamed & Salama, 2013). Rasio ini merupakan indikator 

terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat 
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dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) dan kemampuan bank 

dalam mendanai kegiatan operasionalnya. 

Sesuai peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008, permodalan 

minimum yang harus dimiliki bank adalah 8%. Jika rasio CAR (Capital 

Adequacy Ratio ) sebuah bank dibawah 8% berarti bank tersebut tidak mampu 

menyerap kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan usaha bank. Dan jika 

rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) diatas 8% menunjukkan bahwa bank 

tersebut sovable atau mampu menyerap kerugian yang mungkin timbul dari 

kegiatan usahanya. 

4. Kinerja Keuangan 

Kinerja merupakan sebuah sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan 

yang diukur dalam periode tertentu tergantung dari kebijakan perusahaan. 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010: 101) kinerja keuangan merupakan 

pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya yang menghasilkan laba yang lebih 

unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. 

Pengakuan pendapatan untuk memastikan bahwa semua komponen pendapatan 

yang dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode telah diakui.  

Perkasa (2007) mengatakan bahwa pengukuran-pengukuran yang 

digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi 

akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Untuk mengukur 

keberhasilan suatu manajemen dalam meraih tujuan perusahaan, return dan 

risk dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu perusahaan, yaitu 
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dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut (Mahardian, 2008). 

Hal diatas juga berlaku untuk perusahaan yang bergerak dibidang perbankan 

(Mawardi, 2005). 

Menurut Sari (2010), bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan 

baik terutama tingkat profitabilitas yang tinggi dan mampu membagikan 

dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan 

dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation atau prinsip kehati-

hatian dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana 

pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga 

tersebut merupakan salah satu bukti  meningkatnya kepercayaan masyarakat 

kepada bank yang bersangkutan, dengan meningkatnya hal tersebut secara 

otomatis keuntungan yang di dapat oleh bank akan meningkat dan kinerja 

keuangan bank juga akan semakin meningkat. 

Menurut Rusdiana (2012) penilaian kinerja bank memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kegiatannya. 

b. Untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan. Maka pengukuran 

kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam 

pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa 

yang akan datang. 
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d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi 

pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. 

e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

f. Penilaian kinerja berkaitan dengan tingkat kesehatan bank.  

Dalam penelitian ini Rasio Return On Assets (ROA) dijadikan sebagai 

ukuran kinerja perbankan. Return On Assets (ROA) digunakan sebagai 

indikator  performance atau indikator kinerja bank didasarkan pertimbangan 

bahwa ROA mengkaver kemampuan seluruh elemen aset bank yang digunakan 

dalam memperoleh penghasilan. Rasio Return on Assets (ROA) 

mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan asetnya. Penggunaan ROA sebagai proksi kinerja keuangan pada 

perusahaan perbankan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. ROA merupakan perbandingan laba 

sebelum pajak terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar 

kemampuan aset yang ada untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau 

pendapatan yang diperoleh bank. Menurut peraturan Bank Indonesia suatu 

bank dapat dikatakan dalam kondisi baik jika nilai ROA lebih dari 1,5%. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan permasalahan, kajian teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu 

yang telah dikemukakan maka digambarkan kerangka pemikiran di bawah ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Risiko Kredit dengan Kinerja Keuangan 

Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidak 

mampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima 

beserta bunganya, sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko kredit 

terjadi ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan 

jangka waktu yang telah disepakati, kemudian nasabah tersebut tidak mampu 

untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya pada saat jatuh tempo 

beserta bunganya. Hal itu bisa disebabkan karena kesengajaan maupun tanpa 

disengaja, seperti nasabah mengalami bencana alam atau bangkrut. 

Dengan adanya risiko kredit yang harus ditanggung oleh bank tersebut 

maka akan menyebabkan hilangnya kesempatan oleh bank untuk memproleh 
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pendapatan bunga dari kredit yang diberikan sehingga berpengaruh buruk 

terhadap kinerja keuangan perbankan itu sendiri. Risiko kredit pada penelitian 

ini diukur dengan Non Performing Loan (NPL). 

Menurut Surat Edaran BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 

lampiran 14, NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah 

terhadap total kredit yang diberikan. Rasio NPL digunakan sebagai indikator 

risiko kredit karena NPL dapat menunjukkan seberapa besar prosentase kredit 

bermasalah yang dapat menimbulkan risiko kredit yang harus ditanggung bank 

dibandingkan dengan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. NPL yang 

tinggi berarti biaya yang dikeluarkan bank akan semakin besar, sehingga 

berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan  

semakin buruknya kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit 

bermasalah semakin besar. 

Menurut penelitian Sabir et al. (2012) bahwa NPL berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap ROA sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Eng (2013) yang juga menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap 

ROA, dari beberapa penjelasan dan penelitian terdahulu maka peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

𝐻1 : Risiko Kredit (NPL) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) 

2. Risiko Likuiditas dengan Kinerja Keuangan 

Risiko likuiditas terjadi karena penyaluran dana dalam bentuk kredit 

lebih besar jika dibandingkan dengan simpanan masyarakat atau dana pihak 

ketiga pada suatu bank sehingga menimbulkan risiko yang harus ditanggung 
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oleh bank, apalagi jika kredit yang disalurkan mengalami kegagalan maka bank 

akan kesulitan untuk mengembalikan dana masyarakat yang dititipkan di bank. 

Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa kemampuan likuiditas 

bank dapat diukur dengan LDR (Loan to Deposit Ratio) yaitu perbandingan 

antara kredit yang disalurkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio ini 

digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank. Pengaturan likuiditas bank 

terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban yang 

harus dipenuhi segera (Kuncoro & Suhardjono, 2002).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh  Lubis (2013) menjelaskan 

bahwa LDR berpengaruh negatif terhadap ROA, penelitian Lubis (2013) 

sejalan dengan penelitian Sabir et al. (2012) yang juga menjelaskan bahwa 

LDR berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal itu menunjukkan bahwa semakin 

tingginya rasio LDR berarti semakin banyaknya kredit yang diberikan bank 

sehingga kemungkinan risiko likuidasi yang dialami bank akan semakin tinggi 

apalagi jika kredit yang disalurkan mengalami kegagalan sehingga 

profitabilitas perbankan turun dan secara otomatis kinerja keuangan bank juga 

akan turun. 

Dari beberapa penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan untuk 

merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

𝐻2 : Risiko Likuiditas (LDR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(ROA) 
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3. Risiko Operasi dengan Kinerja Keuangan 

Dalam penelitian ini risiko operasi diukur menggunakan rasio BOPO. 

Rasio BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan 

operasi (Siamat, 2005). Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan 

oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya. Pendapatan 

operasional merupakan pendapatan utama bank, yaitu pendapatan bunga yang 

diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi 

lainnya. Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan 

operasional dalam menutup biaya operasional. 

Menurut SE. Intern BI, 2004 rasio BOPO yang semakin meningkat 

mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional 

sehingga pendapatan menurun dan dapat menimbulkan kerugian karena bank 

kurang efisien dalam mengelola usahanya, begitu juga sebaliknya semakin 

kecil rasio BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan 

aktivitas usahanya sehingga semakin sehat bank tersebut (Herdiningtyas, 

2005).  

Penjelasan diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kiswanto dan Purwanti (2016) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh 

terhadap ROA, sejalan dengan penelitian Lubis (2013) yang juga menjelaskan 

bahwa rasio BOPO berpengaruh terhadap pertumbuhan laba yang diukur 

menggunakan rasio ROA. Dari penjelasan dan penelitian terdahulu diatas maka 

peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 



23 
 

𝐻3 : Risiko Operasi (BOPO) berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(ROA) 

4. Profitabilitas dengan Kinerja Keuangan 

Profitabilitas atau rentabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk 

mengetahui kinerja bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, 

selain itu penilaian profitabilitas juga bertujuan untuk mengukur tingkat 

efektifitas, menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dicapai oleh 

bank. Alat ukur profitabilitas atau earnings, pada penelitian ini menggunakan 

NIM  ( Net Interest Margin) karena variabel dependen pada penelitian ini yaitu 

kinerja keuangan yang diukur dengan ROA termasuk ke dalam golongan Aset. 

NIM merupakan rasio antara pendapatan bunga terhadap rata-rata aktiva 

produktif. Pendapatan diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang 

diberikan dikurangi dengan biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan 

(Ibadil, 2013). 

Semakin besar rasio NIM maka semakin meningkatnya pendapatan 

bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank sehingga kemungkinan 

bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil ( Almilia & Herdiningtyas, 

2005). Begitu juga sebaliknya semakin kecil rasio NIM maka pendapatan 

bunga yang diperoleh bank berarti semakin kecil sehingga profitabilitas bank 

menurun dan kinerja keuangan bank juga akan menurun. 

Penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sabit et 

al (2012) yang menjelaskan bahwa NIM (Net Interest Margin) berpengaruh 
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terhadap ROA (Return On Asset). Berdasarkan penjelasan teori diatas maka 

peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

𝐻4 : Profitabilitas (NIM) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) 

5. Capital (Permodalan) dengan Kinerja Keuangan 

Permodalan adalah aspek kecukupan modal yang menunjukkan 

kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan 

kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengawasi dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap 

besarnya modal bank. Dalam penelitian ini  aspek permodalan atau capital 

diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Menurut Bank Indonesia, CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah rasio 

yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) 

ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari 

sumber-sumber diluar bank. Rasio CAR yang semakin meningkat 

menunjukkan kemampuan bank yang semakin baik dalam mempertahankan 

kecukupan modalnya untuk menjaga kualitas bank agar tetap sehat sehingga 

meminimalisir terjadinya risiko sehingga dapat meningkatkan kinerja 

keuangan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eng (2013) dan Putri et al 

(2015) menjelaskan bahwa  CAR (Capital Adequacy Ratio) berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio ROA (Return On Asset). 
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Oleh karena itu berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu maka 

peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

𝐻5 : Capital (CAR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) 

 

 


