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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian  dilakukan oleh Prasanjaya dan Ramantha (2013), dalam 

penelitian ini yang berjudul “ Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, LDR 

dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Yang Terdaftar Di 

BEI” . Dengan periode penelitian 2008 sampai 2011 dan rasio ROA (Return 

On Asset) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank.. Teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Ada 

31 bank yang terdaftar di BEI setelah melakukan teknik simple random 

sampling maka diperoleh sampel sebanyak 15 bank. Hasil uji F 

menunjukkan rasio CAR, BOPO, LDR dan Ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan secara serentak terhadap profitabilitas bank. 

Diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,328. Hasil uji t diketahui CAR  

berpengaruh positif dan tidak signifikan  terhadap profitabilitas dengan nilai 

signifikan sebesar 0,070. Hasil uji t diketahui BOPO berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai signifikan sebesar 0,009. 

Hasil uji t diketahui LDR berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

profitabilitas dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil uji t diketahui 

ukuran perusahan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas dengan nilai signifikan sebesar 0,681. 

Penelitian dilakukan oleh Manikam dan Syafruddin (2013), dalam 

penelitian ini yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL dan
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 BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Persero Di Indonesia Periode 

2005-2012”. Rasio ROA (Return On Asset) digunakan untuk mengukur 

profitabilitas bank, dengan sampel bank BUMN  atau bank persero yang 

berjumlah 4 bank. Hasil uji F menunjukkan  rasio CAR, NIM, LDR, NPL 

dan BOPO berpengaruh signifikan secara serentak terhadap profitabilitas 

bank. Diperoleh nilai R Square sebesar 0,906. Hasil uji t diketahui CAR 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai 

signifikan sebesar 0,761. Hasil uji t diketahui NIM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai signifikan sebesar 0,000. 

Hasil uji t diketahui LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas dengan nilai signifikan sebesar 0,305. Hasil uji t diketahui 

NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai 

signifikan sebesar 0,001. Hasil uji t diketahui BOPO berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai signifikan sebesar 0,000. 

Penelitian dilakukan oleh Antonia dan Arfianto (2015), dengan 

judul penelitian  “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Perbankan”. Dengan periode penelitian 2011 sampai 2013 dan profitabilitas 

bank diukur dengan menggunakan ROA (Return On Asset). Teknik 

pengambilan sampel yang dipergunakan metode purposive sampling. 

Kriteria pengambilan sampel yaitu bank yang terdaftar di BEI yang telah 

memiliki laporan keuangan lengkap dari tahun 2011 sampai 2013. Jumlah 

bank go public yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 ada 37 bank,  

sedangkan yang sesuai dengan kriteria sebanyak 20 bank.Variabel 
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independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu NIM, BOPO, CAR, 

LDR dan NPL. Hasil uji F menunjukkan rasio  NIM, BOPO, CAR, LDR 

dan NPL berpengaruh  signifikan secara serentak  terhadap profitabilitas 

bank. Diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,911. Hasil uji t diketahui 

NIM memiliki  berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil uji t diketahui BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000. Hasil uji t diketahui CAR berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai signifikan sebesar 

0,132. Hasil uji t diketahui LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap profitabilitas dengan nilai signifikan sebesar 0,329. Hasil uji t 

diketahui NPL berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap profitabilitas 

dengan nilai signifikan sebesar 0,005. 

Penelitian dilakukan oleh Anggreni dan Suardhika (2014), dengan 

judul penelitian “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Resiko 

Kredit dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas”. Dengan periode 

penelitian 2010 sampai 2012 dan ROA (Return On Asset) digunakan untuk 

mengukur profitabilitas bank. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 

bank BUMN atau bank persero yang berjumlah 4 bank. Hasil uji F 

memperlihatkan rasio Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Resiko Kredit 

dan Suku Bunga Kredit  berpengaruh  signifikan secara simultan terhadap 

profitabilitas bank. Diperoleh nilai R square sebesar 0,301. Hasil uji t 

diketahui dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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profitabilitas. Hasil uji t diketahui dana kecukupan modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil uji t diketahui resiko 

kredit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hasil uji 

t diketahui suku bunga kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas.  

Adapun hubungan antar penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu 

menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. 

Variabel bebas yang digunakan peneliti memiliki kesamaan juga yaitu dana 

pihak ketiga diperoleh dari peneliti terdahulu Anggreni dan Suardhika 

(2014) sedangkan variabel pendapatan bunga bersih dan BOPO diperoleh 

dari peneliti terdahulu Manikam dan Syafruddin (2013).  

Secara keseluruhan perbedaan penelitian dengan penelitian 

terdahulu yaitu pada populasi yang digunakan bank umum yang go publik 

pada tahun 2017 sebanyak 43 bank, dengan kriteria pengambilan sampel 

yaitu bank umum yang go public yang tidak memiliki nilai minus pada 

variabel yang digunakan. Periode penelitian yang digunakan sebanyak 8 

tahun dari tahun 2009 sampai 2016 dan 16 bank yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Profitabilitas  

Menurut Wasis (1983:105), rasio profit bank sangatlah penting 

bagi seorang pemilik dan penting pula bagi semua golongan masyarakat 

didalamnya, hak yang paling luas untuk meminjam dibank adalah para 
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peminjam itu sendiri, apabila bank berhasil mengumpulkan cadangan 

dari laba yang diperoleh. Para deposan juga memiliki andil dalam profit, 

karena semakin kuat modal yang diperoleh dari laba ditahan sebagai 

cadangan akan menjamin simpanan dana masyarakat. Deposan tidak 

perlu merasa was-was dan atau kawatir, karena jaminan modal bank 

lebih diperkuat dengan adanya laba yang ditahan. Peran pemerintah 

dengan bantuan masyarakat juga sangat berkepentingan dalam 

meningkatkan profit, karena apabila profit sudah mencukupi kriteria 

bank, maka lalu lintas pembayaran terjamin dengan fungsi bank yaitu 

mengumpulkan dana dari masyarakat dan disalurarkan juga kepada 

msyarakat,  fungsi bank diharapkan bisa berjalan baik. Pengaruhnya 

bukan kepada lalu lintas keuangan saja akan tetapi juga peredaran 

barang yang diperlukan masyarakat. 

Pendapatan suatu bank bergantung pada jasa atau produk bank 

yang dijual-belikan kepada masyarakat. Jasa - jasa bank yang 

ditawarkan kepada masyarakat yaitu berupa pinjaman, melakukan 

investasi portofolio yang dikelola oleh manajemen investasi dan 

melakukan  transaksi tranfer uang. Secara garis besarnya, maka unsur 

pendapatan bank terdiri dari : 

a. Bunga Pinjaman 

Bunga merupakan komponen dari pendapatan yang sangat 

besar nilainya, dari laporan-laporan keungan bank. Bunga yang 

diterima dengan prosentase sebasar 80% sedangkan prosenstase 
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untuk jasa yang ditawarkan sebesar 20%. Dilihat dari struktur assets 

bank, pinjaman memiliki nilai yang besar dari aktiva produktif. Jadi 

kesimpulannya bahwa pengelolaan pinjaman penting bagi bank 

karena apabila salah dalam mengelola pinjaman akan berdampak 

pada nilai pendapatan dan selanjutnya mempengaruhi tingkat profit 

bank.  

b. Fee atau kompensasi atas jasa diberikan bank 

Fee bank merupakan timbal balik bank yang diberikan 

kepada peminjam karena telah investasi di bank, meskipun tidak 

merupakan faktor terbesar, namun tidak berarti kurang penting. 

Dalam rangka mengadakan diversifikasi pendapatan, maka 

pendapatan yang diperolah dari fee diperolah dari pernyataan 

portofolio guna untuk menutup resiko yang timbul akibat dari 

pinjaman. 

c. Keuntungan atas investasi portofolio 

Tingkat keberhasilan suatu bank tidak hanya pada 

pendapatan melainkan bisa dilihat dari biaya-biaya lain yang 

digunakan untuk kegiatan operasional bank. Biaya-biaya bank tergi 

tiga yaitu : 

1) Bunga yang harus dibayarkan kepada para depositor. 

2) Biaya yang berhungungan dengan gaji para personil, dan 

3) Biaya-biaya operasional lainnya. 
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Komponen biaya tersebut tiap bank tidak sama tergantung 

dari pengelolaan bank itu sendri. . Dari bank ternyata bunga 

merupakan komponen biaya yang terbesar yang kemudian disusul 

biaya tenaga. 

Dalam rasio profitabilitas dapat dilihat hubungan timbal 

balik antara pos-pos pada neraca dengan pos-pos yang berada pada 

laba rugi. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam mengelola aktiva untuk mendapatkan 

keuntungan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, 

menunjukkan kinerja yang semakin produktif. 

 Adapun macam-macam rasio profitabilitas anatara lain : 

a. Return on Asset (ROA) 

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006) ROA merupakan 

efektivitas pengelolaan aktiva, semakin tinggi angka ROA 

menunjukkan pengelolaan asset semakin produktif, ROA 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)
× 100% 

b. Return on Equity (ROE) 

Menurut Prastowo (1995:65) salah satu alasan utama bank 

dalam melakukan pengoperasian kegiatan perusahaan adalah untuk 

memperoleh laba yang tinggi dan bermanfaat bagi pemegang saham. 

Tingkat keberhasilan bank dilihat dari angka return on common  
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stockholder equity.  Rumus untuk memperoleh nilai Return on 

equity  yaitu : 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 − 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑤𝑎

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎
  

c. Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Prastowo (1995:69) rasio NPM adalah rasio untuk 

mengukur laba dalam satuan rupiah yang diperoleh dari setiap 

penjulan dengan satuan rupiah. Selain itu rasio NPM digunakan 

untuk mengetahui laba dari pemegam saham dengan cara melihat 

presentase penjulannya. Rasio NPM juga untuk mengukur 

keseluruhan efisiensi bank baik dari pendanaan maupun penentuan 

harga. Rasio ini dihitung dengan formula sebagai berikut : 

𝑁𝑃𝑀 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑋 100% 

d. Gross Profit Margin (GPM) 

Menurut Prastowo (1995:68) Gross profit margin adalah 

selisih dari penjulan dengan harga pokok penjualan. Nilai harga 

pokok penjulan biasanya memiliki jumlah yang cukup besar, yang 

pada perusahaan yang bergerak di bidang dagang dan manufaktur, 

sehingga dengan adanya perubahan nilai harga pokok dapat 

mempengaruhi laba dari sebuah perusahaan. 

Rasio GPM ini digunakan untuk mengukur seberapa besar 

efisiensi produksi dalam penentuan harga jual. Untuk mencari nilai  

Rasio GPM dihitung dengan formula sebagai berikut : 
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𝐺𝑃𝑀 =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑋 100% 

2. Teori Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Menurut Abdulah (2003:33) mengemukakan bahwa sumber 

dana ini berasal dari simpanan masyarakat sebagai nasabah dalam 

bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank memiliki peranan 

sebagai lemabaga keuangan dan memberikan pelayanan kepda 

masyarakat dalam jasa- jasa yang ditawarkan oleh bank. Maka dengan 

itu, bank diharapkan selalu menjalankan tugasnya sebagai lembaga 

perantara yang baik. Keberadaan bank ditengah-tengah masyarakat 

diharapkan dapat menyelesain segala permasalah mengenai keuangan 

untuk menarik simpati dan kepercayaan nasabah dalam menggunakan 

jasa perbankan. Sumber dana yang paling besar terdapat pada dana 

pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat dan yang paling penting 

bagi bank  Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis, antara lain: 

a. Giro  

Giro merupakan simpanan pada bank yang dapat ditarik atau 

diambil setiap saat secara tunai. Cara pengambilan giro ini 

menggunakan cek, surat perintah pembayaran maupun 

menggunakan bilyet giro. Ada tiga jenis rekening giro yaitu : 

1) Rekening atas nama perorangan. 

2) Rekening atas nama suatu badan usaha . 

3) Rekening tabungan. 
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b. Tabungan  

Tabungan adalah simpanan pada bank yang dapat diambil 

setiap waktu menggunakan persyaratan tertentu pada setiap bank. 

Maka dari itu bank dapat mengembangkan sendiri jenis-jenis 

tabungan sesuai dengan kondisi masyarakat, seperti 

diperkenalkanya tabungan harian, adanya undia berhadiah, 

kemudahan untuk menyetor maupun menarik dana. 

c. Deposito 

Deposito merupakan simpanan  pada bank dan penarikannya 

diambil dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepatan pada 

pihak terkait. Dilihat dari segi biaya dana, simpanan berbentuk 

deposito dananya relatif mahal dibandingkan dari dana pihak lain. 

Kelebihan dari simpanan deposito ini penarikannya dapat diambil 

berdasarkan tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh bank 

sehingga sumber dana deposito dianggap sumber dana semi tetap. 

Terdapat berbagai jenis deposito, yaitu : 

1) Deposito berjangka 

2) Sertifikat deposito 

3) Deposito on call 
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3. Net Interest Margin (NIM)

NIM digunakan untuk mengukur kamampuan kinerja 

manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk mengahasilkan 

pendapatan bunga setelah dikurangi dengan biaya bunga. Angka 

standart yang digunakan sesuai ketentuan BI adalah 7%. Menurut 

Manurung (2004:157), angka NIM  yang terlalu tinggi dapat 

menunujukan bahwa bank tersebut mengalami inefisiensi, karena selisih 

antara tingkat bunga kredit dengan tingkat deposito semakin besar. 

Rasio NIM akan menghasilkan pendapatan bunga bersih, 

dimana masing-masing nilai nominalnya diperoleh dari laporan laba 

rugi. Sedangkan aktiva produktif ini yang dapat berpotensi 

menghasilkan pendapatan bagi bank. Menurut Abdullah (2003:62), 

terdapat 4 pos aktiva yang memberi hasil (earning assets) yaitu kredit 

yang disalurkan, surat-surat berharga, pendapatan dari bank lain dan 

penyertaan. Berikut skala interval untuk mengambil kesimpulan dalam 

hasil perhitungan rasio NIM : 

Tabel 2.1 

Peringkat Faktor Penilaian NIM 

Kriteria Peringkat Nilai 

NIM > 2% 1 Sangat Baik 
1,883% < NIM ≤ 2% 2 Baik 

1,667% < NIM ≤  1,883% 3 Cukup Baik 
1,5% < NIM ≤  1,667 4 Kurang Baik 

NIM ≤ 1,5 % 5 Tidak Baik 
Sumber : Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004 
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4. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Menurut Hasibuan (2004) BOPO merupakan biaya operasi yang 

dikeluarkan oleh bank yang digunakan untuk mengelola kegiatan 

operasional bank seperti biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya 

bunga. Pendapatan operasional diperoleh dari penempatan dana yang 

berbentuk kredit dan pendapatan operasional sangat penting bagi bank. 

Untuk mencari BOPO sendiri pada laporan keuangan dengan 

menghitung perbandingan rasio biaya operasional dalam 12 bulan 

terakhir terhadap pendapatan operasional dengan memakai periode yang 

sama. Kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia mengenai ketetapan 

nilai rasio BOPO adalah dibawah 97% apabila nilai rasio BOPO 

melebihi 97% atau mendekati nilai 100% maka bank tersebut 

dinyatakan tidak efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional. 

Berikut skala interval untuk mengambil kesimpulan dalam hasil 

perhitungan rasio BOPO : 

Tabel 2.2 

Peringkat Faktor Penilaian BOPO 

Kriteria Peringkat Nilai 

BOPO ≤  94% 1   Sangat Baik 
 94% < BOPO ≤  95%  2 Baik  
 95% < BOPO ≤  96%  3  Cukup Baik 
 96% < BOPO ≤  97%  4  Kurang Baik 

 BOPO > 97%  5  Tidak Baik 
Sumber : Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004 

 

 



20 
 

 
 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas 

Menurut Soediyono (1997:139) dana pihak ketiga merupakan 

sumber dana yang dapat mencukupi kebutuhan akan permintaan kredit 

dan likuiditas. Adapaun cara yang digunakan bank untuk meningkatkan 

mobilisasi dana masyarakat yaitu pihak bank meningkatkan promosi 

iklan dan memberikan penawaran tingkat bunga yang lebih tinggi. 

Perubahan sumber-sumber dana bank dan besar biaya dana yang harus 

dibayar secara langsung akan mempengaruhi tingkat profitabilitas 

bank. Oleh karena dana dari masyarakat dan sumber dana lainnya 

sangat mempengaruhi tingkat keuntungan dan operasional suatu bank.  

Menurut Kasmir (2012:84) keuntungan utama bank berasal dari 

sumber-sumber dana dengan bunga yang akan diterima dari alokasi 

tertentu. Pengalokasian dana dapat dilakukan untuk penyaluran kredit 

dan membeli berbagai macam aset yang dianggap menguntungkan 

bank. Menurut Edward W.Reed dan Edward G.Kill (1995:171), 

profitabilitas yang tinggi dapat dihasilkan dari operasi yang efisien, 

rasio tabungan dan deposito terhadap total dana yang rendah. 

Dilihat dari segi pengendapan dananya tabungan relatif lebih 

stabil dibandingkan dengan simpanan masyarakat berupa giro (Slamet, 

2003:97). Dana tabungan yang mengendap di bank dapat ditanamkan 

pada aktiva-aktiva produktif seperti kredit, penempatan pada bank lain, 

surat berharga dan penyertaan modal. Penanaman aktiva produktif 
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dalam bentuk kredit akan mendatangkan profit bank. Semakin kecil 

pertumbuhan dana tabungan maka profit yang diperoleh bank juga 

semakin kecil. 

Simpanan berupa deposito disebut sebagai sumber dana utama, 

hal ini dikarenakan deposito memberi kontribusi terbesar diantara 

sumber dana dari masyarakat lainnya terhadap keseluruahn simpanan 

(Abdullah, 2003:37). Dana deposito bersifat stabil untuk menjaga 

likuiditas bank baik untuk kepentingan penyaluran dana maupun untuk 

memenuhi penariakn nasabah, sehingga sangat efektif untuk 

ditanamkan pada aktiva produktif. 

2. Pengaruh Net Interest Margin (NIM) Terhadap Profitabilitas 

Nilai NIM diperoleh dari besarnya pendapatan bunga bersih 

yang diperoleh dari selisih pendapatan bunga dengan beban bunga, lalu 

hasilnya dibandingkan dengan aktiva produktif. Perbankan yang 

memiliki nilai NIM tinggi, tentunya harus memiliki pendapatan yang 

tinggi pula. Menurut Hasibuan (2004:99) Pendapatan bank mutlak 

harus bisa untuk menjamin keberlangsungan bank tersebut dalam 

melakukan kegiatan oprasionalnya. Disimpulkan bahwa pendapatan 

bank harus dinyatakan dengan rentabilitas / profitabilitas. Dimana 

sumber pendapatan bank salah satunya berasal dari bunga kredit yang 

disalurkan oleh bank yang bersangkutan. Hal ini juga dibenarkan oleh 

Abdullah (2003:102) yang dimasukan ke dalam pendapatan usaha 

adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan 
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usaha bank, diantaranya adalah hasil bunga. Yang dimasukan ke dalam 

rekening hasil bunga ini adalah pendapatn bunga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Manikam dan Syafruddin (2013) 

menyatakan bahwa semakin besar NIM menunjukkan tingginya 

pendapatan bunga atas aktiva produktif dan menunjukkan efektivitas 

bank dalam mengelola aktiva perusahaan dalam bentuk kredit. 

Meningkatnya pendapatan bunga dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap laba bank. Menurut Manurung (2004:157) dimana angka NIM 

yang tinggi menunjukkan bahwa profitabilitas bank umum makin baik, 

karena selisih antara pendapatan bunga dengan biaya bunga semakin 

besar. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa NIM dapat mempengaruhi profitabilitas dan NIM memiliki 

hubungan yang positif dengan profitabilitas. Artinya jika rasio NIM 

naik maka profitabilitas akan naik sebaliknya jika NIM turun makan 

profitabilitas akan turun. 

3. Pengaruh BOPO Terhadap Profitabilitas 

BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional (Siamat, 2005). Biaya operasional digunakan 

untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasionalnya. Biaya operasional merupakan 

biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas 
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usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya 

pemasaran dan biaya operasi lainnya.  

Menurut Subagyo (2005:50), profitabilitas akan tercapai jika 

pada bank tersebut terjadi dimana, posisi profitabilitas tinggi dan posisi 

BOPO rendah. Ini terjadi karena bank sudah meminimalkan biaya 

operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Penelitian 

yang dilakukan oleh Aini (2013) menyatakan bahwa  semakin kecil 

rasio BOPO menunjukkan semakin efisien suatu bank dalam 

menjalankan aktivitas usahanya, sehingga dalam pengelolaan usaha 

bank akan meningkatkan laba, sebaliknya semakin besar rasio BOPO 

maka menunjukkan semakin tidak efisien dalam menjalankan usaha 

pokoknya dan berdampak menurunkan laba. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa BOPO dapat mempengaruhi profitabilitas dan BOPO memiliki 

hubungan yang negatif terhadap profitabilitas. Artinya jika BOPO naik 

maka profitabilitas akan turun dan sebaliknya jika BOPO turun maka 

profitabilitas  akan naik.  
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Perumusan Hipotesis 

Dari uraian teori diatas, maka dapat dipahami beberapa kesimpulan 

sehingga dapat disusun hipotesa sebagai berikut : 

1. Diduga bahwa ada pengaruh positif dana pihak ketiga terhadap 

profitabilitas bank yang go public. 

2. Diduga bahwa ada pengaruh positif NIM terhadap profitabilitas bank 

yang go public. 

3. Diduga bahwa ada pengaruh negatif  BOPO terhadap profitabilitas bank 

yang go public. 

X1= Dana Pihak 
Ketiga 

X2 = NIM 

X3 = BOPO 

Y = Profitabilitas Bank 

Penyaluran  Pendapatan 


