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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Kartika Wahyu Sukarno dan Muhammad Syaichu (2006) melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Bank Umum di Indonesia” . Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui 

apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap kinerja perbankan di Indonesia 

yang diproduksikan dalam rasio Return On Asset (ROA) dengan menggunakan 

metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposite Ratio (LDR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA. Sedangkan Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 

 Bambang Sudayitno dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 2, No.2 

tahun 2010 dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR 

dan LDR terhadap Kinerja keuangan pada Sektor Perbankan yang Go Public di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2005-2008”. Dengan tujuan untuk 

mengetahui adanya temuan yang berbeda dari beberapa faktor yang 

mempengaruhi Return On Asset (ROA) dengan menggunakan metode regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Dana Pihak Ketiga dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank 

(ROA). Loan to Deposite Ratio (LDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap ROA, dan BOPO berpengaruh negatif dan sinifikan terhadap ROA. 
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 Ade Firmansyah (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, dan Efisien 

Operasi Terhadap Profitabilitas Bank”. Tujuan penelitian ntuk mengetahui 

pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal, penyaluran kredit, dan efisiensi 

operasi terhadap profitabilitas yang diukur dengan rasio Return On Assets (ROA) 

pada bank persero di Indonesia. Menggunakan metode regresi linier berganda. 

Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) dan Loan 

to Deposite Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, 

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

ROA, sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 

 Usman Dawood (2014), melakukan penelitian dengan judul Factors 

impacting profitability of commercial banks in Pakistan for the period of 2009-

2012 (Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank komersial di Pakistan 

periode 2009-2012). Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi profitabilitas 

dari 23 bank komersial yang beroperasi di Pakistan. Penelitian ini menggunakan 

Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat dampak dari efisiensi biaya, 

likuiditas, kecukupan modal, deposito dan ukuran bank pada profitabilitas (ROA) 

bank komesial. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi biaya, likuiditas dan 

kecukupan modal adalah variabel yang menentukan profitabilitas pada bank 

komersial Pakistan. Sedangkan variabel deposito dan ukuran bank tidak 

menunjukkan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

 Gary C. Zimmerman (1996), dengan judul Factors Influencing Community 

Bank Performance in California (Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank 
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Rakyat di California). Penelitian ini menunjukkan bahwa variable independent 

yaitu asset, permodalan, holding company, dan jumlah dari branch merupakan 

faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja (ROA) Community Bank. 

 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Development 

Research). Dimana dalam penelitian terdahulu telah dilakukan penelitian tentang 

pengaruh kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank. Adapun hubungan 

penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pengembangan tentang 

kinerja keuangan yang menjadi variabel independen yang sebelumnya memiliki 

banyak variabel dan penelitian dilakukan pada tahun – tahun lalu dengan tahun – 

tahun yang terbaru. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Profitabilitas 

 Teori Profitabilias merupakan salah satu acuan untuk mengukur besarnya 

laba yang sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan 

usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah 

membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba. Menurut (Brigham dan Houston, 2012) profitabilitas adalah 

sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, 

manajemen aset dan utang pada hasil operasi. Salah satu tolak ukur tersebut 

adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisa 

kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. 

 Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia 

didasarkan pada dua indikator yaitu Return On Asset atau tingkat pengembalian 
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asset dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 

Suatu bank dapat dikategorikan sehat apabila : 

a. Rasio tingkat pengembalian atau ROA mencapai sekurang-kurangnya 1,2%. 

b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak 

melebihi 93,5%. 

 Return On Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) 

secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi 

kinerja bank bersangkutan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar 

pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik juga posisi 

bank tersebut dari segi penggunaan aset. Tujuan analisis profitabilitas sebuah 

bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai oleh bank yang bersangkutan.  

2. Bank 

 Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998, pengertian bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berikut 

adalah kelompok bank di Indonesia : 

1) Bank Sentral 

2) Bank Persero (BUMN) 



15 
 

3) Bank Swasta (Bank Swasta Nasional Devisa, Bank Swasta Nasional Non 

Devisa, Bank Campuran, Bank Asing) 

4) Bank Pembangunan Daerah 

 Bank Persero (BUMN), pada awalnya didirikan berdasarkan undang-undang 

tersendiri mengenai bidang dan tugas masing-masing bank. Dalam kegiatan 

operasionalnya, bank persero tetap tunduk pada UU tentang perbankan. Menurut 

(Siamat, 2005) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan 

Kebijakan Moneter dan Perbankan” mengemukakan bahwa Bank Persero atau 

sering disebut bank pemerintah adalah bank umum yang secara mayoritas 

sahamnya dimiliki pemerintah. Bank-bank yang termasuk ke dalam kelompok 

bank persero, antara lain : Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Bank Rakyat 

Indonesia Tbk (BRI), Bank Tabungan Negara Tbk (Tbk) dan Bank Mandiri Tbk. 

3. Laporan Keuangan Bank 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

 Menurut (Kasmir, 2012), Laporan keuangan bertujuan memberikan 

informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak 

luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Laporan keuangan bank 

menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Laporan ini 

menunjukkan bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan 

dan kekuatan yang dimiliki. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak 

manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan 

kekuatan yang dimilikinya. 
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 Laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta 

perubahan modal dimana neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan 

modal dari suatu perusahaan sedangkan perhitungan laba rugi memperlihatkan 

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode 

tertentu dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber-sumber penggunaan 

dana. 

b. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut  (Veithzal Rivai, 2012) tujuan laporan keuangan sebagai berikut : 

1) Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan 

perusahaan termasuk bank pada suatu saat tertentu. 

2) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil 

usaha perusahaan selama periode tertentu. 

3) Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi 

suatu perusahaan. 

4) Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang 

bersangkutan. 

c. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan juga memiliki beberapa sifat dan keterbatasan yang perlu 

diketahui, antara lain : 
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1) Bersifat historsis, yaitu kejadian yang telah lewat. Oleh karena itu laporan 

keuangan dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam 

proses pengambilan keputusan ekonomi. 

2) Bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak 

tertentu. 

3) Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian dan lazimnya dipilih 

alternatif yang menghasilkan laba bersih. 

4. Rasio Keuangan 

a. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka 

akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio 

keuangan digunakan untuk mengavaluasi kondisi keungan dan kinerja 

perusahaan. Analisis rasio keuangan adalah menghubungkan elemen-elemen yang 

ada dilaporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian tentang rasio 

keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. 

b. Bentuk-bentuk Rasio Keuangan 

 Analisis rasio keuangan bank merupakan suatu alat atau cara yang 

digunakan dalam membuat analisis laporan keuangan. Rasio keuangan bank 

menggambarkan hubungan matematis antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya. 

Menurut (Kasmir, 2012) Jenis-jenis rasio keuangan yang digunakan dalam suatu 

bank adalah sebagai berikut : 
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1) Rasio Likuiditas 

 Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Suatu bank dapat dikatakan likuid 

apabila bank dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya. Dapat membayar 

kembali semua depositonya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang 

diajukan tanpa terjadi penangguhan. Bank dikatan likuid apabila : 

a) Bank tersebut memeiliki cash asset sebesar kebutuhan yang digunakan 

untuk memenuhi likuiditasnya. 

b) Bank tersebut memiliki cash asset yang lebih kecil dari kebutuhan 

likuiditasnya tetapi memiliki aset atau aktiva lainnya seperti surat berharga 

yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai 

pasarnya. 

c) Mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset yang baru melalui 

bentuk hutang. 

 Salah satu penilaian likuiditas bank adalah dengan menggunakan Loan to 

Deposite Ratio (LDR). Menurut Surat Edaran BI No.3/30/DPNP tanggal 14 

Desember 2001, LDR dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah 

kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang 

disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Dalam surat edaran tersebut juga 

dikatakan sehat jika memiliki LDR sebesar 85%-110%. 

 Menurut (Kasmir, 2012) rasio LDR merupakan rasio untuk mengukur 

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi LDR, maka 
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semakin tinggi dana yang disalurkan kepada pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini 

maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini 

disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin 

besar. Sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank 

dalam menyalurkan kredit. LDR yang rendah menunjukkan bank yang likuid 

dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. 

 Menurut (Dendawijaya, 2003) Rasio ini merupakan teknik yang sangat 

umum digunakan untuk mengukur posisi atau kemampuan likuiditas bank. LDR 

merupakan indikator kerawanan maupun kemampuan suatu bank. Sebagian 

praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman LDR suatu bank adalah sekitar 

80%. Batas toleransi berkisar antara 85%-100%. Sesuai dengan Surat Edaran 

Bank Indonesia tanggal 31 Mei 2011 LDR dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝐿𝐷𝑅 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥100 

2) Rasio Solvabilitas 

 Rasio permodalan sering disebut juga rasio solvabilitas atau rasio 

kecukupan modal yang menunjukkan bank dalam mempertahankan modal yang 

mencukupi dan kemampuan manajemen  bank dalam mengukur, mengawasi, dan 

mengontrol risiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal 

bank. Pebankan wajib untuk memenuhi penyertaan modal minimum atau dapat 

disebut dengan istilah CAR (Capital Adequacy Ratio), sebagaimana diatur dalam 

Surat Keputusan Direksi BI No.26/20/KEP/DIR tentang kewajiban penyediaan 

modal minimum (CAR). Penilaian tersebut didasarkan pada CAR yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal 
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terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Analisis solvabilitas 

digunakan untuk : 

a) Untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian 

yang tidak dapat dihindarkan. 

b) Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usaha sampai 

batas tertentu, karena sumber dana dapat juga berasal dari hutang penjualan 

aset yang tidak terpakai dan lainnya. 

c) Sebagai alat untuk mengukur besar kecilnya kekayaan bank tersebut yang 

dimiliki oleh para pemegang saham. 

d) Dengan modal yang mencukupi memungkinkan manajemen bank yang 

bersangkuatn untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi. 

 Menurut (Kuncoro & Suhardjono, 2002) modal merupakan salah satu faktor 

penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko 

kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut 

untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. 

Jika nilai CAR tinggi sesuai ketentuan BI 8% menandakan bank tersebut akan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Ukuran yang terbaik 

untuk Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank menurut Peraturan Bank 

Indonesia No.15/12/PBI/2013 adalah lebih dari 8%. Beasarnya CAR suatu bank 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
𝑥100 
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3) Rasio Rentabilitas 

 Rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur 

tingkat efisien usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank tesebut. Biaya 

operasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. 

Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, 

dan biaya lainnya. Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank 

yaitu bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan 

penempatan operasi lainnya. BOPO merupakan rasio antara biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional. Semakin rendah tingkat rasio BOPO semakin 

baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan 

sumber daya yang ada di perusahaan. 

 Menurut (Yuliani, 2007) Rasio BOPO sering disebut rasio efiensi yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Bank dikategorikan sehat 

apabila sesuai dengan ketentuan BI harus memiliki BOPO kurang dari 93,52%. 

Dimana jika sebuah bank memiliki BOPO lebih dari ketentuan BI maka bank 

tersebut dinyatakan tidak sehat dan tidak sehat.  

 Menurut (Riyadi, 2006) Jika angka rasio BOPO menunjukkan diatas 90% 

dan mendekati 100% hal ini menunjukan bahwa kinerja bank tersbut mengalami 

tingkat efisiensi yang sangat rendah, tetapi jika rasio ini rendah misalnya 

mendekati 75% berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang 

tinggi. Menurut Bank Indonesia dalam lampiran SE nomor 3/30/DPNP berikut 

adalah rumus untuk menghitung BOPO : 
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𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

5. Kinerja Keuangan 

a. Analisis Kinerja Keuangan Bank 

 Menurut (Abdullah , 2003), Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari 

kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (Performance) bank secara keseluruhan 

merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik 

menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, 

teknologi maupun sumber daya manusia. 

 Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada 

satu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan maupun penyaluran 

dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan 

profitabilitas bank (Kasmir, 2012). Penilaian kinerja perbankan bertujuan untuk 

menilai keberhasilan manajemen dalam mengelolah suatu perusahaan. Penilaian 

kinerja menurut (Kusumo, 2002) adalah sebagai berikut : 

1) Menggunakan indikator rasio keuangan (financial ratio) 

2) Penilaian kesehatan bank 

3) Fluktuasi harga saham dan return saham (bank publik) 

  Menurut (Sukarno & Syaichu, 2006) Ukuran kinerja perbankan yang 

paling tepat adalah dengan mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan 

laba atau profit dari berbagai kegiatan yang dilakukannya, sebagaimana umumnya 

tujuan suatu perusahaan didirikan untuk mencapai nilai yang tinggi. Salah satu 

ukuran untuk mengetahui seberapa jauh efisien dan efektif  yang telah dicapai 
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dengan melihat profitabilitas perusahaan, semakin tinggi profitabilitas maka 

semakin efektif dan efisien juga pengelolaan kegiatan perusahaan. 

 Penilaian aspek profitabilitas untuk mengetahui kemampuan menciptakan 

profit, yang sangat penting bagi para pemilik. Dengan kinerja bank yang baik 

pada akhirnya akan berdampak baik pada bagian internal maupun eksternal bank. 

(Abdullah , 2003) Tujuan menganalisis keuangan bank adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama 

kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam 

tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. 

2) Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semuan aset 

yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. 

b. Prinsip Pengukuran Kinerja Keuangan 

 Faktor yang penting untuk menjamin keberhasilan strategi perusahaan 

adalah mengukur kinerja untuk membandingkan dengan perusahaan lain. 

Pengukuran kinerja yaitu proses menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas 

bisnis dilakukan untuk mencapai tujuan strategis dan menyajikan informasi tepat 

waktu. Berikut prinsip-prinsip pengukuran kinerja : 

1) Konsisten dengan tujuan perusahaan 

2) Memiliki kemampuan menyesuaikan diri pada kebutuhan bisbis 

3) Dapat mengukur aktivitas-aktivitas signifikan 

4) Berbiaya efektif 

5) Tersaji tepat waktu 
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 Kinerja perlu untuk diukur dan evaluasi karena untuk menentukan sejauh 

mana keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dua aspek yang 

serng digunakan dalam menilai kinerja adalah efiensi dan efektivitas. Efisiensi 

menggambarkan hubungan antara input dan output, sedangkan efektivitas 

mencerminkan hubungan output pada suatu tujan tertentu. 

c. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

 Pengukuran kinerja keuangan perusahaan tergantung pada sudut pandang 

yang diambil dan tujuan analisis. Tujuan umum penilaian kinerja keuangan 

perusahaan adalah untuk mengevaluasi perubahan-perubahan atas sumber daya 

yang dimiliki perusahaan. Secara umum tujuan suatu perusahaan dalam 

mengadakan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan kontribusi masing-masing divisi atau perusahaan secara 

keseluruhan atas kontribusi masing-masing subdivisi dari suatu divisi 

(evaluasi ekonomi atau evaluasi segmen). 

2) Memberikan daftar untuk mengevaluasi kualitas kerja masing-masing 

manajer divisi (evaluasi manajerial). 

3) Memotivasi para manajer divisi agar konsisten mengoperasikan divisinya 

sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan (evaluasi operasi). 

6. Profitabilitas Bank 

 Rasio profitabilitas dapat disebut juga dengan rasio rentabilitas. Rasio ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam 

periode tertentu. Semakin tinggi rasio profitabilitas yang dimiliki akan 

menggambarkan bank tersebut berhasil meningkatkan pendapatan dan 
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meminimalkan biaya operasional yang dikeluarkan. Analisis profitabilitas dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan atau disebut juga profit 

motif. 

Menurut (Siamat, 2005) Rasio Return on Asset (ROA) memberikan informasi 

seberapa efisien bank dalam kegiatan usahanya, karena ROA bertujuan 

mengetahui seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap 

setiap rupiah asetnya. 

 Terdapat berbagai pendekatan yang dilakukan oleh bank untuk mengatur 

kemapuan dalam mengelolah earning dan investment, seperti dengan cara 

mengelolah kualitas aktiva, manajemen dan administrasi, posisi likuiditas, capital 

adequacy dan berbagai rasio keuangan lainnya. Tujuan pengelolaan earning dan 

investment adalah sebagai berikut : 

1) Mempertahankan tingkat profitabilitas yang tinggi 

2) Meningkatkan pertumbuhan aktiva 

3) Menentukan komposisi neraca 

4) Menentukan investasi dalam portofolio aktiva untuk mencapai hasil optimal 

 Menurut Bank Indonesia dalam lampiran Surat Edaran nomor 3/30/DPNP 

ROA (Return On Asset) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak 

dengan rata-rata total aset dalam satu periode. Bank Indonesia lebih 

mementingkan penilaian ROA dari pada rasio rentabilitas lainnya karena rasio ini 

lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang 

dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. ROA lebih 

mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan.  
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 Semakin besar ROA maka menunjukkan kinerja keuangan yang semakin 

baik, karena tingkat kembalian atau return semakin besar. Apabila ROA 

meningkat maka profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga dampak 

akhirnya adalah peningkatan profitabilitas juga yang dinikmati oleh pemegang 

saham. ROA merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset. 

Return On Asset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Standar terbaik untuk ROA 

menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23 adalah lebih dari 1,5%. ROA 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
𝑥100 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Loan to Deposite Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas bank 

(ROA) 

 Salah satu fungsi kredit yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit 

tersebut. Hasil  tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank 

sebagai balas jasa. Keuntungan tersebut sangat penting untuk kelangsungan 

kegiatan bank. Semakin tinggi LDR menunjukkan rendahnya kemapuan likuiditas 

bank tersebut, hal ini berakibat dari jumlah dana yang diperlukan untuk 

membiayai kredit menjadi semakin besar (Kasmir, 2012) 

 Jika rasio LDR berada pada standart yang ditetapkan Bank Indonesia maka 

laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat dimana bank tersebut 

mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif. Semakin tinggi dana masyarakat 
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yang dihimpun dan disalurkan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Semakin tinggi 

LDR maka semakin besar juga potensi untuk mencapai Return On Asset (ROA). 

Dapat disimpulkan Loan to Deposite Ratio (LDR) memiliki hubungan positif 

terhadap Return On Asset (ROA). 

2. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas bank 

(ROA) 

 Capital Adequacy Ratio bisa disebut dengan rasio kecukupan modal 

merupakan indikator terhadap kemampuan bank dalam menutupi penurunan 

aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko. 

Seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum 

sebesar 8% dari ATMR. Semakin besar CAR maka keuntungan bank juga 

semakin besar. Dengan kata lain semakin kecil resiko suatu bank maka semakin 

besar keuntungan yang diperoleh bank (Kuncoro & Suhardjono, 2002) 

 Menurut (Dendawijaya, 2003), semakin tinggi Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dengan sesuai ketentuan Bank Indonesia sebesar 8% bahwa bank tersebut 

mampu membiayai kegiatan operasional bank dengan keadaan yang 

menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

profitabilitas bank (ROA) yang bersangkutan.  

 Dengan kata lain jika CAR meningkat maka ROA juga akan meningkat dan 

kinerja keuangan bank menjadi semakin meningkat atau membaik. Tingginya 

Capital Adequacy Ratio juga menambah modal bank dan kepercayaan masyarakat 

terhadap bank karena jaminan dana masyarakat semakin tinggi, selain itu bank 

dapat melakukan ekpansi kredit untuk meningkatkan pendapatan operasionalnya. 
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Sehingga disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki hubungan 

positif terhadap Return On Asset (ROA). 

3. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) terhadap Profitabilitas bank (ROA) 

 Menurut (Kasmir, 2012) BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya 

operasional terhadap Pendapatan Operasional. Semakin rendah tingkat rasio ini 

berarti semakin baik kinerja manajemen tersebut karena lebih efisien dalam 

menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Rasio BOPO bertujuan untuk 

mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. 

Jika kegiatan operasional dilakukan dengan efisien atau BOPO dikatakan rendah 

maka pendapatan yang dihasilkan bank tersebut akan meningkat. Semakin besar 

BOPO maka semakin kecil atau menurun kinerja keuangan. Begitu sebaliknya 

apabila BOPO semakin kecil maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan 

suatu perusahaan semakin meningkat atau membaik (Riyadi, 2006). 

 Apabila BOPO meningkat atau semakin besar maka semakin rendah ROA 

(profitabilitas), hal ini disebabkan meningkatnya biaya operasi bank yang tidak 

diikuti dengan peningkatan pendapatan operasi yang lebih besar dan akan 

berakibat berkurangnya laba sebelum pajak. Dapat disimpulkan bahwa Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki hubungan 

negatif terhadap Return On Asset (ROA). 
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D. Kerangka Pikir dan Perumusan Hipotesis

1. Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori dan uraian penelitian terdahulu maka disusun 

kerangka penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut : 

2. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2011) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaa. Berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa, “Diduga Loan to Deposite 

Ratio (CAR), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Profitabilitas yang diukur 

dengan Return On Asset (ROA) Bank Umum Milik Negara di Indonesia tahun 

2012-2016”. 

BOPO 

(X3) 

PROFITABILITAS 

(ROA) 

(Y) 

LDR 

(X1) 

CAR 

(X2) 


