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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Sejumlah penelitian berkaitan dengan komparasi kinerja keuangan 

bank nasional dan bank asing dengan menggunakan rasio keuangan telah 

mengasilkan temuan yang menguatkan perbedaan kinerja keuangan 

perbankan. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari Handayani berjudul 

analisis perbandingan kinerja bank nasional, bank campuran, dan bank 

asing dengan menggunakan rasio keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kinerja keuangan bank nasional, bank asing, dan bank 

campuran periode 2000-2002 dengan menggunakan proksi rasio keuangan 

dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank nasional, bank asing, 

dan bank campuran periode 2000-2002 dengan menggunakan proksi rasio 

keuangan. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah asset quality 

yang diproksikan dengan RORA, liquidity yang diproksikan dengan CM 

ratio dan LDR, capital yang diproksikan dengan CAR, management 

quality yang di proksikan dengan NPM, earning yang diproksikan dengan 

ROA dan OR. Penggunaan proksi keuangan dalam melakukan analisis 

perbandingan kinerja bank publik memberikan bukti bahwa kinerja bank-
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bank asing dilihat dari sisi proksi rasio keuangan tidak selalu lebih unggul 

dibandingkan bank-bank campuran dan bank nasional atau sebaliknya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Christania Graciella Angel berjudul 

Analisis perbandingan kinerja pada bank nasional dan bank asing dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kinerja keuangan bank nasional dan bank asing periode 

2004-2013 dengan menggunakan proksi keuangan CAMEL yang terdiri 

atas: Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital yang 

diproksikan dengan CAR, Asset yang diproksikan dengan NPL, 

Management yang diproksikan dengan NIM, earning yang diproksikan 

dengan ROA, dan liquidity yang diproksikan dengan LDR. Dari hasil 

penelitian diperoleh penggunaan proksi CAMEL dalam melakukan analisis 

perbandingan kinerja memberikan bukti bahwa kinerja bank asing lebih 

baik dari bank nasional. 

Nilai rata-rata CAR untuk bank nasional adalah 16.44 sedangkan 

bank asing memiliki nilai rata-rata sebesar 29.24. nilai CAR yang lebih 

tinggi menunjukan kemampuan bank asing menanggung resiko kerugian 

yang timbul lebih baik dari bank nasional. Nilai rata-rata ROA untuk bank 

nasional adalah 2.52 sedangkan bank asing memiliki nilai rata-rata sebesar 

2.90. nilai rata-rata ROA bank asing yang lebih tinggi mencerminkan 

peningkatan keuntungan yang dicapai, dan posisi bank yang semakin baik 

dari segi penggunaan assset. 
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Nilai rata-rata LDR untuk bank nasional adalah 69.78 sedangkan 

bank asing memiliki nilai rata-rata 75.66. nilai rata-rata LDR bank asing 

yang lebih tinggi menunjukan rendahnya kemampuan likuiditas bank asing 

sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah yang semakin 

besar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tan Henry berjudul Analisis 

perbedaan kinerja keuangan antara bank asing dan bank umum di 

indonesia periode 2002-2006, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran tentang perbedaan kinerja antara bank asing dan bank umum 

dengan menggunakan rasio finansial perbankan yang meliputi ROA, 

BOPO, NPL, LDR, dan sebesar apakah peranan bank asing dan bank 

umum dalam melakukan fungsi intermediasinya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio 

keuangan yang terdiri dari rasio rentabilitas yaitu return on asset (ROA), 

BOPO serta rasio likuiditas yaitu loan to deposit ratio (LDR) dan rasio 

aktiva produktif yaitu NPL. Dari hasil penelitian diperoleh secara 

keseluruhan bank asing mempunyai kinerja yang lebih baik dari bank 

umum, baik dari segi laba yang diperoleh maupun tingkat efisiensinya. 

Dari sisi rentabilitas ROA dari bank asing lebih tinggi daripada 

bank domestik yaitu bank asing 0,013% - 5,19 % dan bank domestik 

0,15% - 3,66%. BOPO bank asing juga mempunyai nilai rata-rata yang 

lebih rendah dari bank domestik yaitu bank asing 11,99% – 61,53% dan 

bank domestik 25,74% - 81,18%. Kemudian dari sisi aktiva produktif 
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(LDR) bank asing lebih tinggi daripada bank domestik yaitu bank asing 

32,72% - 81,94 dan bank domestik 15,71% - 71,29%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Dwi Astuti  berjudul 

Analisis perbandingan kinerja bank asing dan bank nasional dengan 

menggunakan rasio keuagan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

kinerja keuangan bank nasional dan bank asing periode 2010 – 2013 

dengan menggunakan rasio keuangan. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah CAR, LDR, BOPO dan ROA, dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa terdepat perbedaan yang signifikian untuk masing-

masing rasio keuangan antara bank asing dan bank nasional. 

Rata-rata ROA bank asing lebih tinggi dari rata-rata ROA bank 

nasional, rata-rata BOPO bank nasional lebih tinggi dari bank asing, rata-

rata CAR bank asing lebih tinggi dari bank nasional, dan rata-rata LDR 

bank asing lebih tinggi dari bank nasional. Hal ini menunjukan 

kemampuan bank asing untuk membayar kembali penarikan dana milik 

deposan lebih baik dari bank  nasional. 

Hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. 

Penelitian sekarang menganalisis tentang komparasi kinerja keuangan 

bank nasional dan bank asing dengan menggunakan rasio keuangan, 

analisis yang digunakan adalah analisis CAEL (capital, asset, earning, dan 

liquidity) aspek capital diproksikan dengan capital adequacy ratio (CAR), 

asset diproksikan dengan kualitas aktiva produktif (KAP), earning yang 

diproksikan dengan retrun on assets (ROA) dan rasio beban operasional 
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terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan liquidity yang diproksikan 

dengan loan to deposit ratio (LDR). 

Hubungannya dengan penelitian terdahulu yang pertama ada pada 

judul penelitian tentang perbandingan kinerja, bank yang digunakan bank 

nasional dan bank asing, variabel yang digunakan capital yang di 

proksikan dengan CAR, earning yang di proksikan dengan ROA dan 

likuiditas yang diproksikan dengan LDR. Hubungannya dengan penelitian 

yang kedua berada pada judul analisis perbandingan kinerja, bank yang 

digunakan bank nasional dan bank asing, variabel yang digunakan capital, 

earning, dan liquidity. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. 

Perbedaan yang mendasar pada penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yaitu berada pada variabel atau rasio keuangan yang digunakan, 

penelitian sekarang tidak menggunakan aspek management, aspek yang 

digunakan yaitu aspek capital diproksikan dengan capital adequacy ratio 

(CAR), asset diproksikan dengan kualitas aktiva produktif (KAP), earning 

yang diproksikan dengan retrun on assets (ROA) dan rasio beban 

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan liquidity yang 

diproksikan dengan loan to deposit ratio (LDR). 

B. Landasan Teori 

1. Kepemilikan Bank 

Bank dilihat dari sudut kepemilikan dapat dibedakan menjadi: 
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a. Bank Pemerintah/Bank Negara, yaitu bank yang bagian terbesar 

sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara. 

b. Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki 

oleh pihak swasta. Bank swasta nasional ini dapat dibedakan 

menjadi dua golongan lagi berdasarkan kemampuannya melakukan 

transaksi internasional dan trnasaksi valas, yaitu: Bank Devisa, 

yaitu bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti 

ekspor-impor, jual beli valuta asing, dan lain-lain. Bank Non-

Devisa, yaitu bank yang tidak dapat mengadakan transaksi 

internasional. 

c. Bank Asing, yaitu bank yang sahamnya dimiliki pihak asing. 

Untuk jenis ini, mereka hanya membuka cabang di indonesia dan 

kantor pusatnya di luar negeri. 

d. Bank Campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh 

pihak asing dan sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta nasional. 

2. Pengertian Bank Nasional dan Bank Asing 

Menurut Suyatno sebagaimana dikutip oleh Handayani (2005 : 

12) Bank Nasional terdiri dari: 

a. Bank-bank milik negara yang terdiri dari bank sentral dan bank 

umum milik negara. 

b. Bank-bank milik pemerintah daerah yaitu bank-bank pembangunan 

daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat I. 
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c. Bank-bank milik swasta nasional yaitu bank-bank seluruh 

sahamnya dimiliki warga negara indonesia dan atau badan-badan 

hukum yang peserta dan pemimpinnya terdiri atas warga negara 

indonesia. 

Bank Asing adalah bank umum yang didirikan dan dimiliki 

oleh pengusaha asing. Bank asing hanya dapat didirikan  dan 

menjalankan usahanya sebagai bank setelah mendapat ijin usaha dari 

menteri keuangan, bank ini didirikan dalam bentuk cabang dari bank 

yang sudah ada di luar negeri atau suatu bank asing dan bank nasional 

di indonesia yang berbadan hukum indonesia dan berbentuk PT. 

3. Kegiatan Bank Nasional dan Bank Asing 

a. Kegiatan Bank Nasional 

Menurut Kasmir (2005 : 30), “Bank nasional (Bank Umum) 

merupakan bank yang paling banyak beredar di indonesia, dalam 

praktiknya ragam produk tergantung dari status bank yang 

bersangkutan. Menurut stastus bank umum dibagi kedalam dua 

jenis yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa, masing-

masing status memberikan pelayanan yang berbeda”. 

Bank umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan jasa 

yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan bank umum non 

devisa sebaliknya tidak dapat melayani jasa yang berhubungan 

dengan luar negeri. 
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b. Kegiatan Bank Asing 

Bank-bank asing yang bergerak di indonesia adalah jelas 

bank umum, Kegiatan bank asing memiliki tugas sama dengan 

bank umum lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan bank 

umum milik indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam 

bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam 

melakukan kegiatannya. Adapun kegiatan bank asing di indonesia 

adalah:  

1. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga 

membuka simpanan giro dan simpanan deposito namun 

dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. 

2. Dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke 

bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang perdagangan 

internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal 

asing dan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta 

nasional. 

3. Sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat 

dilakukan oleh bank asing sebagaimana layaknya bank umum 

yang ada di indonesia. 

4. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan bank menunjukan kondisi keuangan bank 

secara keseluruhan, dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi 

bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang 
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dimiliki. Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah 

kekayaan (asset) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (di sisi 

aktiva). Kemudian juga akan tergambar kewajiban jangka pendek 

maupun jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) yang 

dimilikinya. 

Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-

hasil usaha yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dan 

biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil 

tersebut, Informasi ini akan termuat dalam laba rugi. Laporan 

keuangan bagi suatu perusahaan adalah sebagai penguji dari 

pekerjeaan bagian pembukuan dan juga sebagai dasar untuk 

menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan (Henry, 2007). 

Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan 

tersendiri. Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu 

bank adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan 

jenis-jenis aktifa yang dimiliki. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan 

jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka 

panjang. 

3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-

jenis modal bank pada waktu tertentu. 
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4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari 

jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber 

pendapatan bank tersebut. 

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya 

yang dikeluarkan. 

6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu 

periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan. 

5. Analisis Kinerja dan Rasio Keuangan Bank 

Menurut Abdullah (2003 : 108), “Kinerja keuangan bank 

merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode 

tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan 

modal, likuiditas, dan profitabilitas bank”. Penilaian aspek 

penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja 

keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga 

intermediasi. 

Sedangkan penilaian kondisi likuiditas bank guna mengetahui 

seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya 

kepada para deposan. Kemudian Penilaian aspek profitabilitas guna 

mengetahui kemampuan menciptakan profit. Analisis kinerja 

keuangan bank merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap 
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keuangan bank menyangkut review data, menghitung, mengukur, 

menginterpretasi dan memberi solusi terhadap keuangan bank pada 

suatu periode tertentu. 

Menurut Lukman syamsuddin  sebagaimana dikutip oleh 

Abdullah (2003 : 109), pada pokoknya ada dua cara yang dapat 

dilakukan dalam membandingkan ratio financial perusahaan yaitu: 

“Cross Sectional Approach” dan “Time Series Analysis”. Yang 

dimaksud dengan Cross Sectional Approach adalah suatu cara 

mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio-rasio antara 

perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis pada 

saat bersamaan. 

Sedangkan Time Series Analysis dilakukan dengan jalan 

membandingkan hasil yang dicapai perusahaan dari periode yang satu 

ke periode lainnya. Dengan pembandingan semacam ini akan 

diketahui hasil yang dicapai perusahaan , apakah mengalami 

kemajuan atau kemunduran. Perkembangan keuangan perusahaan 

terlihat melalui trend dari tahun ke tahun. 

Analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan jalan 

membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya baik 

secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan 

diantara pos-pos tertentu baik dalam neraca maupun laba rugi. Rasio 

dapat dihitung berdasarkan Financial Statement yang telah tersedia 

yang terdiri dari: Balance Sheet atau Neraca yang menunjukan posisi 
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perusahaan pada suatu saat, Income Statement atau laba rugi yang 

merupakan laporan operasi perusahaan selama periode tertentu. 

Tujuan penggunaan rasio keuangan yaitu dimana penggunaan 

aspek permodalan untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal 

bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien, aspek likuiditas 

untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban 

jangka pendek, aspek rentabilitas untuk mengetahui kemampuan bank 

dalam menghasilkan profit melalui operasi bank. 

Menurut Taswan (2010 : 164), Kinerja bank secara eksplisit 

direpresentasikan oleh rasio-rasio dibawah ini, meskipun tidak 

menafikan bahwa pada akhirnya bank akan dinilai kesehatannya. 

Rasio kinerja ini telah mampu menggambarkan kinerja bank dari 

aspek permodalan. Aktiva produktif, non performing loan, return on 

equity, return on asset, efisiensi ekonomis bank (BOPO), likuiditas, 

kepatuhan pada regulasi. 

Penjelasan singkat indikator atau rasio-rasio keuangan untuk 

mengukur kinerja bank: 

a. Rasio CAR merupakan perbandingan modal bank dengan aktiva 

tertimbang menurut resiko. Semakin tinggi rasio CAR 

mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya. 

Pemenuhan CAR minimum 8% mengindikasikan bank mematuhi 

regulasi permodalan. 
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b. Rasio aktiva tetap terhadap modal mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi rasio ini menunjukan semakin besar alokasi dana 

pada aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap dan inventaris 

adalah bukan aktiva produktif. Dengan demikian semakin besar 

rasio ini semakin buruk kinerja bank. Sebaliknya semakin kecil 

rasio ini semakin baik kinerja bank. 

c. Rasio aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif 

mengindikasikan bahwa semakin besar rasio ini semakin buruk 

kualitas aktiva produktifnya, sebaliknya semakin kecil semakin 

baik kualitas asset produktifnya. 

d. Rasio non performance loan (NPL) yaitu perbandingan antara 

kredit bermasalah terhadap total kredit. Rasio ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPL menunjukan 

semakin buruk kualitas kreditnya. 

e. Rasio penyisihan aktiva produktif terhadap total aktiva produktif 

mengindikasikan bahwa semakin besar rasio ini menunjukan 

semakin menurun kualitas aktiva produktif. 

f. Rasio PPAP dibentuk terhadap PPAP wajib dibentuk merupakan 

rasio yang mengukur  kepatuhan bank dalam membentuk PPAP 

dan mengukur kualitas aktiva produktif. Semakin tinggi rasio ini 

bank semakin mematuhi ketentuan pembentukan PPAP. 
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g. Rasio return on asset atau ROA mengindikasikan kemampuan 

bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin 

besar rasio ini semakin baik kinerja bank. 

h. Rasio net interest margin (NIM) yaitu perbandingan antara 

pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. 

Rasio ini mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan 

pendapatan bunga bersih dengan penempatan aktiva produktif. 

Semakin besar rasio ini semakin baik kinerja bank dalam 

menghasilkan pendapatan bunga. Namun harus dipastikan bahwa 

ini bukan biaya intermediasi yang tinggi, asumsinya pendapatan 

bunga harus ditanamkan kembali untuk memperkuat modal bank. 

i. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional 

(BOPO), rasio ini megindikasikan efisiensi operasional bank. 

Semakin tinggi rasio ini menunjukan semakin tidak efisiensi 

biaya operasional bank. 

j. Rasio likuiditas atau loan to deposit ratio (LDR) adalah 

perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. 

Semakin besar rasio ini mengindikasikan bank itu semakin agresif 

likuiditasnya, sebaliknya semakin kecil rasio ini juga semakin 

besar dana pihak ketiga yang tidak digunakan untuk penempatan 

ke kredit (banyak dana menganggur). Oleh karena itu disarankan 

rasio ini yang paling tepat antara 89% hingga 115%. 
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k. Kemudian untuk Rasio Return on Investment (ROI) merupakan 

perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. 

Return on investment adalah merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di 

dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan 

perusahaan, rasio ROI menunjukan berapa besar laba bersih 

diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. 

6. Analisis CAMEL 

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank dilakukan 

dengan menggunakan analisis CAMEL, yaitu sebgaai berikut: 

a. Capital (Permodalan), penilaian didasarkan kepada permodalan 

yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah  

dengan metode CAR (Capital Adequacy Ratio), yaitu dengan cara 

membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko 

(ATMR). 
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Tabel 2.1 

Matriks kriteria penetapan peringkat komponen permodalan 

 

Sumber: Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 

Mei 2004. 

 

b. Assets (Kualitas aset) 

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. 

Rasio yang diukur yaitu rasio aktiva produktif yang 

diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. 

Rumus Kualitas aktiva produktif (KAP) adalah sebagai berikut: 

    
                                      

                      
      

 

 

 

 

 

 

NO Komponen 
Peringkat 

1 2 3 4 5 

1 

Kecukupan 
pemenuha
n KPMM 
terhadap 
ketentuan 
yang 
berlaku 

Rasio KPMM 
lebih tinggi 
sangat 
signifikan 
dibandingka
n dengan 
rasio KPMM 
yang 
ditetapkan 
dalam 
ketentuan 

Rasio KPMM 
lebih tinggi 
cukup 
signifikan 
debandingka
n dengan 
rasio KPMM 
yang 
ditetapkan 
dalam 
ketentuan 

Rasio KPMM 
lebih tinggi 
secara 
marginal 
dibandingkan 
dengan rasio 
KPMM yang 
ditetapkan 
dalam 
ketentuan 
(   
     
  )  

Rasio 
KPMM di 
bawah 
ketentua
n yang 
berlaku 

Rasio 
KPMM 
dibawah 
ketentua
n yang 
berlaku 
dan bank 
cenderun
g menjadi 
tidak 
solvable 
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Tabel 2.2 

Matriks kriteria penetapan peringkat komponen kualitas aset 

 

Sumber: Lampiran 2b Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 

Mei 2004 

c. Management (Manajemen) 

Penilaian didasarkan pada manjemen permodalan, manajemen 

aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan 

manajemen umum. Aspek manajemen tidak digunakan dalam 

penelitian ini dengan alasan seperti uraian yang telah disampaikan 

pada batasan masalah. 

d. Earning ( Rentabilitas) 

Penilain didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat 

kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam 

unsur ini di dasarkan kepada dua macam, yaitu: rasio laba 

terdapat total aset (Return on assets), dan rasio beban operasional 

terhadap pendapatan operasional (BOPO). 

 

NO Komponen 
Peringkat 

1 2 3 4 5 

1 

Aktiva 
produktif yang 
diklasifikasikan 
(APYD) 
terhadap total 
aktiva 
produktif 

Rasio 
sangat 
rendah 
atau 
sangat 
tidak 
signifikan 

Rasio 
rendah 
atau 
tidak 
signifikan 

Rasio 
moderat 
atau rasio 
berkisar 
antara 3% 
s/d 6% 

Rasio 
relatif 
tinggi 
atau 
diatas 
rasio 
peringkat 
3 

Rasio sangat 
tinggi 
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Rumus Return On Assets adalah sebagai berikut: 

    
                  

                    
      

Rumus Biaya Operasional dibandingkan dengan pendapatan 

operasional (BOPO) adalah sebgaai berikut: 

     
                       

                            
      

Tabel 2.3 

Matriks kriteria penetapan peringkat komponen rentabilitas 

 

Sumber: Lampiran 2d Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 

Mei 2004 

e. Liquidity (Likuiditas) 

Yaitu untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas 

didasarkan kepada rasio antara kredit terhadap dana yang diterima 

oleh bank. 

NO Komponen 
Peringkat 

1 2 3 4 5 

1 

Return On 
Assets (ROA) 

Perolehan 
laba 
sangat 
tinggi 

Perolehan 
laba 
tinggi 

Perolehan laba 
cukup tinggi, 
atau rasio ROA 
berkisar antara 
0,5% sampai 
dengan 1,25% 

Perolehan laba 
bank 
rendah/cenderung 
mengalami 
kerugian (ROA 
mengarah negatif) 

Bank 
mengalami 
kerugian 
yang besar 
(ROA 
negatif) 

2 

Biaya 
Operasionl 
dibandingkan 
dgn 
pendapatan 
operasional 
(BOPO) 

Tingkat 
efisiensi 
sangat 
baik 

Tingkat 
efisiensi 
baik 

Tingkat 
efisiensi cukup 
baik atau rasio 
BOPO berkisar 
antara 94% 
sampai dengan 
96% 

Tingkat efisiensi 
buruk 

Tingkat 
efisiensi 
sangat 
buruk 
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Rumus Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah sebagai berikut: 

    
                

                 
      

Tabel 2.4 

Matriks kriteria penetapan peringkat komponen likuiditas 

 

Sumber: Lampiran 2e Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23./DPNP tanggal 31 

Mei 2004 

 

7. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu 

diatas maka dapat dibuat kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Komponen 
Peringkat 

1 2 3 4 5 

1 
Loan to 
deposit ratio 
(LDR) 
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                                                   Gambar 2.1 

                                      Kerangka Pikir Penelitian 

 

8. Hipotesis 

Dalam industri perbankan alat analisis yang digunakan untuk 

menilai kinerja sebuah bank menggunakan aspek penilaian keuangan, 

BANK 

DATA LAPORAN KEUANGAN 

1. Neraca 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Arus Kas 

ANALISIS KINERJA DAN RASIO 

KEUANGAN BANK 

1. Aspek Permodalan yang diproksikan 

dengan capital adequacy ratio (CAR). 

2. Aspek Kualitas Aset yang diproksikan 

dengan KAP dan PPAP 

3. Aspek Rentabilitas yang diproksikan 

dengan ROA dan BOPO 

4. Aspek Likuiditas yang diproksikan 

dengan Cash Ratio dan loan to deposit 

ratio (LDR). 

UJI BEDA 

(t-test) 

BANK UMUM 

ASING 
BANK UMUM 

NASIONAL 

Bank Umum 

Asing 

Bank Umum 

Nasional 
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yaitu kumpulan indikator yang berunsurkan variabel-variabel aspek 

capital diproksikan dengan capital adequacy ratio (CAR), asset 

diproksikan dengan kualitas aktiva produktif (KAP), earning yang 

diproksikan dengan retrun on assets (ROA) dan rasio beban 

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan liquidity 

yang diproksikan dengan loan to deposit ratio (LDR). 

Berdasarkan aspek tersebut maka langkah selanjutnya adalah 

dengan melakukan pengujian hipotesis yang membandingkan kinerja 

keuangan bank nasional dan bank asing. Dalam hal ini hipotesis yang 

diajukan adalah: 

Ho = Tidak Terdapat Perbedaan Kinerja Keuangan antara Bank 

Nasional dan Bank Asing. 

Ha = Terdapat Perbedaan Kinerja Keuangan antara Bank Nasional dan 

Bank Asing. 




