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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dewi dkk (2014) meneliti tentang Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), 

Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Perbandingan Biaya Operasional dengan 

Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA) pada bank 

umum yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2008-2012 menyimpulkan 

bahwa Capital Adequancy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Return On 

Assets (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap Return 

On Assets (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

mempunyai pengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA), dan Captal 

Adequancy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) secara bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap Return On Assets (ROA). 

Yudiartini dan Dharmadiaksa (2016) meneliti tentang Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia 

dilihat dari Capital Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap Return 

On Assets (ROA), Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap 

Return On Assets (ROA) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh 

terhadap Return On Assets (ROA).  

Susanto dan Kholis (2016) yang meneliti tentang analisis rasio keuangan 

terhadap profitabilitas pada bank indonesia menyimpulkan bahwa Capital 
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Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Return On Assets (ROA), 

Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh positif terhadap Return On Assets 

(ROA), Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Return On 

Assets (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh 

negatif terhadap Return On Assets (ROA). 

Widowati (2015) meneliti tentang Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 

Profitabilitas Perbankan di Indonesia menyimpulkan bahwa Capital Adequancy 

Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA), Loan to 

Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA), Non 

Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA). 

Sukarno dan Syaichu (2006) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia menyimpulkan bahwa Capital 

Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Return On Assets (ROA), 

Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Return On Assets 

(ROA), Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap Return On 

Assets (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif 

terhadap Return On Assets (ROA). 

Eng (2013) meneliti tentang Pengaruh Net Interest Margin (NIM), Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR) , Non 

Performing Loan (NPL) & Capital Adequancy Ratio (CAR) Terhadap Return On 

Assets (ROA) Bank Internasional Dan Nasional Go Public Periode 2007-2011 

menyimpulkan bahwa Capital Adequancy Ratio (CAR) tidak berpengaruh 
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terhadap Return On Assets (ROA), Non Performing Loan (NPL) berpengaruh 

negatif terhadap Return On Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM) 

berpengaruh positif terhadap Return On Assets (ROA), Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap Return On Assets 

(ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh negatif terhadap Return On 

Assets (ROA).  

Berdasarkan perbedaan penelitian hal tersebut terdapat research gap dalam 

penelitian terdahulu, Namun dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

telah disebutkan sebelumnya. Penelitian sebelumnya menjelaskan adanya Capital 

Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Return On Assets (ROA) 

yang diteliti oleh Susanto dan Kholis (2014), Sukarno dan Syaichu (2006), 

Sedangkan Capital Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap Return 

On Assets (ROA) yang diteliti oleh Yudiartini dan Dharmadiaksa (2016), 

Widowati (2015), namun penelitian Dewi dkk (2014), Eng (2013) menunjukkan 

bahwa Capital Adequancy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Return On 

Assets (ROA), sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif 

terhadap Return On Assets (ROA) yang diteliti oleh Yudiartini dan Dharmadiaksa 

(2016) Dewi dkk (2014), Sukarno dan Syaichu (2006), namun Loan to Deposit 

Ratio (LDR) berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA) diteliti oleh 

Eng (2013) sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap 

Return On Assets (ROA) diteliti oleh Susanto dan Kholis (2016), Widowati 

(2015), sedangkan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap 

Return On Assets (ROA) yang diteliti oleh Yudiartini dan Dharmadiaksa (2016), 
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Susanto dan Kholis (2016), Widowati (2015), Eng (2013), namun Non 

Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh diteliti oleh Sukarno dan Syaichu 

(2006),  Sedangkan   Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA) yang diteliti oleh Dewi 

dkk (2014). Namun Biaya Operasional Pendpatan Operasional (BOPO) tidak 

berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) diteliti oleh Susanto dan Kholis 

(2016), Eng (2013), Sedangkan dalam penelitian ini saya tertarik untuk meneliti 

empat variabel Capital Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap 

Return On Assets (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif 

terhadap Return On Assets (ROA), Non Performing Loan (NPL) berpangaruh 

positif terhadap Return On Assets (ROA), Biaya Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap Return On Assets (ROA). 

B. Teori dan Tinjauan Pustaka 

B.1. Teori Agensi 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontrak antara 

pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus 

penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Hal ini yang dimaksud 

pemilik sumberdaya ekonomis (principal) adalah pemegang saham, sedangkan 

manajer (agent) adalah manajemen. Kedua belah pihak menjalankan hak dan 

kewajiban masing-masing. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk 

menjalankan perusahaan, sedangkan agent mempunyai kewajiban untuk 

mengelola apa yang ditugaskan oleh pemegang saham. Untuk kontrak yang sudah 
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disepakati principal akan mendapatkan pembagian deviden sesuai kontrak, 

sedangkan agent akan memperoleh suntikan modal dari saham yang dibeli. 

Menurut Prawitt dkk (2006:7) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua 

permasalahan yaitu : 

a. terjadinya informasi asimetris, dimana manajemen secara umum memiliki 

lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarya dan posisi 

operasi entitas dari pemilik. 

b. terjadinya konflik kepentingan akibat ketidak samaan tujuan, dimana 

manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan pemegang saham. 

B.2. Bank  

Bank adalah lembaga perantara keuangan yang membantu masyarakat dalam 

menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya serta menyediakan pinjaman/kredit 

bagi masyarakat yang membutuhkannya (Siamat, 2005:87). Menurut Muljono 

(1995:13) mengatakan bahwa bank merupakan perusahaan bergerak dibidang jasa 

keuangan yang dalam kegiatanya mempunyai tiga fungsi yaitu : 

a. Menerima penyimpanan dana dari masyarakat dari berbagai bentuk. 

b. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang 

memerlukan baik dalam rangka mengembangkan usahanya maupun untuk 

kepentingan pribadi. 

c. Melaksanakan berbagai jasa yang memerlukan masyarakat dalam kegiatan 

perdagangan luar negeri / dalam negeri, serta berbagai jenis jasa lainnya di 
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bidang keuangan antara lain inkaso, transfer, travelers check, credit card, 

safety box facilities, jual beli surat berharga dan lain-lain.  

B.3. Rasio Profitabilitas 

Menurut Rivai (2007:720) Rasio Profitabilitas merupakan kemampuan untuk 

memperoleh laba perusahaan untuk mendukung kegiatan operasi dan permodalan. 

Menurut Sutrisno (2012:222) Rasio Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa 

indikator sebagai berikut : 

1. Profit Margin  

Profit Margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. 

2. Return On Asset (ROA) 

Return On Assets (ROA) merupakan mengukur manajemen bank dalam 

mengelola asetnya untuk memperoleh laba dengan semua aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan adalah laba sebelum pajak 

atau Earning Before Interest and Tax (EBIT). 

3. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Laba yang 

diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau Earning After 

Tax (EAT). 
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4. Return On Investment (ROI) 

Return On Investment (ROI) merupakan kemampuan dalam menghasilkan 

keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. 

Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah 

pajak atau Earning After Tax (EAT). 

5. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Laba yang 

digunakan sebagai ukuran adalah laba rugi pemilik atau Earning After Tax 

(EAT). 

Dalam penelitian ini bahwa profitabilitas merupakan indikator yang paling 

tepat untuk mengukur kinerja suatu manajemen bank. Profitabilitas bank yang 

diukur menggunakan Return On Asset (ROA) mampu menggambarkan 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara 

keseluruhan. Ukuran profitabilitas yang umum digunakan diperusahaan adalah 

Return On Equity (ROE), sedangkan untuk industri perbankan indikator yang 

digunakan adalah Return On Asset (ROA) yang memfokuskan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba dalam operasi perusahaan. Tingkat Return On 

Assets (ROA) digunakan mengukur profitabilitas bank karena bank indonesia 

sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih menggutamakan nilai 

profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian 

besar dana simpanan masyarakat (Wibowo, 2013). 
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B.4. Return On Assets (ROA) 

Menurut Pandia (2012) Return On Assets (ROA) merupakan untuk mengukur 

efektivitas bank memperoleh laba, dan dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan 

keuangan. Tinggi rendahnya Return On Assets (ROA) tergantung pada 

pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari 

operasional perusahaan. Semakin tinggi Return On Assets (ROA) maka semakin 

efisiensi operasional perusahaan dan sebaliknya, rendahnya Return On Assets 

(ROA) dapat disebabkan oleh banyaknya aset perusahaan yang menganggur, 

investasi dalam persediaan yang terlalu banyak, kelebihan uang kertas, aktiva 

tetap beroperasi dibawah normal dan lain-lain. 

Sesuai dengan surat edaran yang dikelurkan oleh Bank Indonesia yakni SE 

No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, ketentuan untuk Return On Assets 

(ROA) minimal yang ideal bagi bank adalah 1,5%. Artinya jika memperoleh 

keuntungan dibawah yang ditetapkan oleh bank indonesia maka bank tersebut 

belum nyatakan belum optimal dalam mengelola asetnya. Berdasarkan SE BI 

No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, rumus untuk menghitung Return On 

Assets (ROA) adalah sebagai berikut : 

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Sumber dana terbesar bank berasal dari simpanan masyarakat. Semakin besar 

Return On Assets (ROA) suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan 

bank yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut 

dari segi penggunaan aset. 
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Menurut Brigham dan Houston (2001:89) beberapa factor-faktor yang 

mempengaruhi ROA sebagaiberikut : 

1. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang 

dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban 

lancar. 

2. Rasio manajemen aktiva merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif 

perusahaan mengelola aktivanya. 

3. Rasio manajemen utang merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang 

(utang) perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas 

perusahaan. 

B.5. Capital Adequancy Ratio (CAR) 

Capital Adequancy Ratio (CAR) merupakan alat analisis yang digunakan untuk 

mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan 

operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. 

Semakin besar Capital Adequancy Ratio (CAR) maka semakin baik, karena 

permodalan yang ada berfungsi menutup apabila terjadi kerugian pada kegiatan 

perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga (Kuncoro, 2002:573). 

Berdasarkan SE BI No.15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013, Capital Adequancy 

Ratio (CAR) atau rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah 

rasio perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut resiko dalam 
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ketentuan bank indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank 

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

minimum yang harus dimiliki bank adalah 8%. ini berarti semakin tinggi rasio 

Capital Adequancy Ratio (CAR) maka semakin baik kinerja perbankan tersebut. 

Capital Adequancy Ratio (CAR) mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi, 

mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat 

berpengaruh terhadap besarnya modal (Kuncoro, 2002:562). Berdasarkan SE BI 

No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, rumus perhitungan Capital 

Adequancy Ratio (CAR)  adalah sebagai berikut: 

CAR=
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑇𝑀𝑅 (𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜)
𝑥100% 

Semakin tinggi Capital Adequancy Ratio (CAR) maka semakin tinggi modal yang 

dapat digunakan untuk mendanai aktiva produktifitas atau menutup resiko 

kerugian dari penanaman aktiva, sehingga semakin rendah biaya dana yang 

dikeluarkan oleh bank. Dengan demikian, semakin rendah biaya dana yang 

dikeluarkan maka laba bank akan semakin meningkat. 

B.6. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Menurut Dendawijaya (2005) Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara 

seluruh jumlah kredit yang diberikan kepada bank dengan dana yang diterima 

oleh bank. Semakin tinggi rasio Loan to Deposit Ratio (LDR), memberikan 

indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal 

ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit 

menjadi semkain besar. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 
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No.15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013, menyatakan bahwa tingkat Loan to 

Deposit Ratio (LDR) yang dianggap sehat oleh Bank Indonesia adalah kisaran 

antara 78%-100%. 

Berdasarkan SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, rumus 

perhitungan LDR sebagai berikut: 

LDR=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥100% 

Batas bawah yang ditetapkan oleh bank indonesia untuk rasio Loan to Deposit 

Ratio (LDR) adalah 78%, artinya jika bank umum menyalurkan kredit dibawah 

angka tersebut maka bank dianggap masih kurang efisien dalam penyaluran 

kredit. Namun apabila penyaluran kredit melewati batas atas yakni 100% maka 

bank tersebut di anggap agresif sehinggat dapat meningkatkan resiko yang 

dihadapi. Oleh karena itu, angka Loan to Deposit Ratio (LDR) bank harus dijaga 

di kisaran ideal yang sudah ditetapkan. 

B.7. Non Performing loan (NPL) 

Menurut Taswan (2010) Non Performing Loan (NPL) merupakan 

perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Jika semakin besar 

jumlah kredit yang disalurkan akan semakin besar resiko kredit. Berdasarkan SE 

BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 ditetapkan bahwa Non Performing 

Loan (NPL) tidak boleh lebih dari 5%. Jika dibawah 5% maka Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang disediakan bank guna menutup 

kerugian yang ditimbulkan oleh kredit yang bermasalah akan menjadi kecil. 

Apabila jumlah Non Performing Loan (NPL) ini besarnya melebihi 5%, maka 
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profitabilitas yang diterima bank menjadi lebih rendah, karena tidak 

terbayarkanya kredit berdampak pada menurunnya pendapatan bunga yang 

merupakan pendapatan utama bank. Berdasarkan SE BI No.13/30/DPNP tanggal 

16 Desember 2011 perhitungan Non Performing Loan (NPL) diperoleh dengan 

cara sebagai berikut: 

NPL=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
𝑥100% 

Dalam kondisi normal, bank komersial mengandalkan komponen kredit untuk 

menghasilkan pendapatan aset. Artinya bahwa bank memperoleh pendapatan 

dengan mengandalkan pada bunga kredit yang dipinjamkan sendiri dari obligasi 

rekapitalisasi. Non Performing Loan (NPL) yang tinggi akan berakibat pada 

menurunyapendapatan bunga yang akan diterima oleh bank, bahkan jika terjadi 

kredit macet maka akan berdampak pada kerugian bank (Retnadi, 2006:18). 

B.8. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering 

disebut rasio efisiensi 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 (Almilia & Herdiningtyas, 2005). Berdasarkan ketentuan 

bank indonesia bank dapat dikatan efisien apabila rasionya dibawah 85%. 

Berdasarkan SE BI No.15/7/DPNP tanggal 08 Maret 2013 perhitungan Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dapat diperoleh sebagai berikut: 
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BOPO=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100% 

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan 

seberapa besar bank dapat menekan biaya operasionalnya disatu pihak, dan 

seberapa besar kemampuan untuk meningkatkan pendapatan operasionalnya di 

lain pihak. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas bank karena menunjukkan seberapa besar bank 

dapat melakukan efisiensi biaya yang dikeluarkan (Dendawijaya, 2005). 

C. Perumusan Hipotesis  

Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) terhadap Return On Assets (ROA) 

Dendawijaya (2005) menjelaskan bahwa Capital Adequancy Ratio (CAR) 

merupakan rasio yang memperlihatkan sebarapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung resiko (kredit, penyertaan surat berharga, tagihan bank lain) ikut 

dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari 

sumber-sumber diluar bank. Seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan laim-

lain. Dengan kata lain, Capital Adequancy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja 

bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang 

aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang 

diberikan. Jika nilai Capital Adequancy Ratio (CAR) tinggi maka bank tersebut 

mampu membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang 

cukup besar bagi Return On Assets (ROA). Modal yang cukup besar dari bank 

dapat melindungi  deposan dan akan meningkatkan kepercayaan deposan terhadap 

bank, sehingga meningkatan Return On Assets (ROA) bank.  
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Menurut Jensen dan Meckling (1976) Secara Teori Agensi menjelaskan 

hubungan kontrak antara principal (pemegang saham) dengan agent (manajemen) 

yang mengurus pengunaan dan mengendalikan, jika Capital Adequancy Ratio 

(CAR) meningkat berarti agent menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai 

kontrak pemegang saham terpenuhi.  

Penelitian Widowati (2015), Yudiartini dan Dharmadiaksa (2016) yang 

menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap ROA, namun penelitian 

Dewi dkk (2014), Eng (2013) menunjukkan bahwa Capital Adequancy Ratio 

(CAR) tidak berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA), sedangkan penelitian 

dari Susanto dan Kholis (2016), Sukarno dan Syaichu (2006) menunjukkan bahwa 

CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil 

penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Capital Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Return 

On Assets (ROA) pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Assets (ROA) 

Menurut Sudiyatno & Suroso (2010:127) Loan to Deposit Ratio (LDR) 

merupakan rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank 

dengan dana yang diterima oleh bank. semakin tinggi Loan to Deposit Ratio 

(LDR) maka laba bank semakin meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu 

menyalurkan kreditnya dengan efektif. Dengan demikian dapat dirumuskan 

bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return On Assets 
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(ROA). Menurut Jensen dan Meckling (1976) Secara Teori Agensi menjelaskan 

hubungan kontrak antara principal (pemegang saham) dengan agent (manajemen) 

yang mengurus pengunaan dan mengendalikan, jika Loan to Deposit Ratio (LDR) 

meningkat berarti agent menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai kontrak 

pemegang saham terpenuhi.   

 Penelitian Sukarno dan Syaichu (2006) menunjukkan bahwa Loan to Deposit 

Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Return On Assets (ROA), sedangkan 

penelitian Eng (2013), menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA), namun penelitian 

Yudhiartini dan Dharmadiaksa (2016), Dewi dkk (2014), Susanto dan Kholis 

(2016), Widowati (2015) menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak 

berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA). Berdasarkan penjelasan dan hasil 

penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

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

Assets (ROA) pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesias 

Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhdap Return On Assets (ROA) 

Menurut Mawardi (2005) Non Performing Loan (NPL) menunjukkan bahwa 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan 

oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank 

yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah besar maka semakin kecilnya nilai laba 
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suatu bank. Menurut Jensen dan Meckling (1976) Secara Teori Agensi 

menjelaskan hubungan kontrak antara principal (pemegang saham) dengan agent 

(manajemen) yang mengurus pengunaan dan mengendalikan, jika Non 

Performing Loan (NPL) kecil berarti agent menjalankan tugasnya dengan baik 

dan sesuai kontrak pemegang saham terpenuhi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widowati (2015), Susanto dan Kholis 

(2016), Eng (2013) menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) 

berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA), namun penelitian 

Yudhiartini dan Dharmadiaksa (2016), Sukarno dan Syaichu (2006) menunjukkan 

bahwa Non performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap Return On Assets 

(ROA). Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

H3 : Non Performing Loan (NPL) berpengaruh positif terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap 

Return On Assets (ROA) 

Menurut Dendawijaya (2005:119) Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional. semakin kecil Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

maka semakin efisien biaya yang dikeluarkan bank, maka laba yang dicapai bank 

semakin meningkat. Menurut Jensen dan Meckling (1976) Secara Teori Agensi 
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menjelaskan hubungan kontrak antara principal (pemegang saham) dengan agent 

(manajemen) yang mengurus pengunaan dan mengendalikan, jika Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) meningkat berarti agent 

menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai kontrak pemegang saham 

terpenuhi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2014), Sukarno dan Syaichu 

(2006) menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA), namum penelitian Susanto 

dan Kholis (2016), Eng (2013) menunjukkan bahwa Biaya Operasional 

Pendapatan Opearasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap Return On Assets 

(ROA). Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

H4 : Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh (BOPO) 

positif terhadap Return On Assest (ROA) pada Bank Umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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D. Kerangka konseptual 

 

 H1  

 H2  

 H3  

 H4   

 

Keterangan : 

CAR = Capital Adequancy Ratio  

LDR = Loan to Deposit Ratio 

NPL = Non Performing Loan 

BOPO = Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

ROA = Return On Assets 

PROFITABILITAS 

(ROA) 

CAR 

LDR 

NPL 

BOPO 


