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BAB II 

TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang dilakukan Parenrengi (2018) tentang Pengaruh dana pihak ketiga, 

kecukupan modal dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga), CAR (Capital 

Adequacy Ratio), LDR (Loan to Deposit Ratio), dan BOPO (Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional) terhadap profitabilitas (ROA) bank persero. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel DPK, LDR, dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA bank persero. Sementara CAR tidak berpengaruh. Diantara semua variabel 

bebas yang diteliti, DPK menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi ROA. Pada 

penelitian ini ROA mampu dijelaskan oleh variabel yang diteliti sebesar 81.4% sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh faktor – faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitan. 

Pada penelitian yang dilakukan Anggreni (2014) tentang pengaruh dana pihak ketiga, 

kecukupan modal, risiko kredit dan suku bunga kredit pada profitabilitas. Tujuan dari 

penelitianya adalah untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal di ukur 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), risiko kredit di ukur dengan Non Performing Loan 

(NPL), suku bunga kredit terhadap profitabilitas pada bank BUMN di Indonesia.. Hasil 

penelitian menunjukkan variabel DPK dan CAR berpengaruh positif, sedangkan NPL dan Suku 

Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).  

 Pada penelitian yang dilakukan Prasanjaya (2013) tentang analisis pengaruh rasio 

CAR, BOPO, LDR dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di BEI. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio CAR, BOPO, LDR dan ukuran 

Perusahaan terhadap Profitabilitas Bank di BEI periode 2008-2011. Hasil dari penelitian ini 
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adalah Hasil uji t, menunjukkan LDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas, akan tetapi CAR dan Ukuran Perusahaan menunjukkan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas. 

 Pada penelitian yang dilakukan Sukmawati (2016) tentang pengaruh pertumbuhan 

dana pihak ketiga, pertumbuhan kredit, risiko kredit, likuiditas, dan kondisi ekonomi terhadap 

profitabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan dana 

pihak ketiga, pertumbuhan kredit, risiko kredit, likuiditas dan kondisi konomi terhadap 

profitabilitas pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis menunjukkan 

secara parsial pertumbuhan dana pihak ketiga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

profitabilitas, pertumbuhan kredit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas, 

risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, likuiditas berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap profitabilitas dan kondisi ekonomi berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan pertumbuhan dana pihak ketiga, 

pertumbuhan kredit, risiko kredit, likuiditas dan kondisi ekonomi berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

 Pada penelitian yang dilakukan Bilian (2016)  tentang Analisis Pengaruh CAR, NIM, 

BOPO, dan LDR  Terhadap Profitabilitas Bank Persero. Tujuan penelitian ini adalah mencari 

variabel mana yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap return on assets. Hasil 

analisis bahwa net interest margin dan biaya operasional pendapatan operasional memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return on assets. Sedangkan capital adequacy ratio dan loan 

to deposit ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on assets. Secara simultan 

keempat variabel memiliki pengaruh 95,9% dan sisanya 4,1% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar dari penelitian ini. Kemudian variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan 

terhadap return on assets adalah biaya operasional terhadap pendapatan operasional. . 
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 Pada penelitian yang dilakukan Singaraj (2016) tentang Dampak Faktor Eksternal 

Terhadap Keuntungan Bank. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menemukan dampak 

(Konsentrasi Pasar, Tingkat Bunga, Tingkat Pertumbuhan PDB, Aktiva Tetap Bank dan Biaya 

Bank) terhadap Profitabilitas Bank di Pakistan. 2. Untuk membantu investor asing untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor, yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank, ketika 

berinvestasi di Pakistan. 3. Untuk memberikan pedoman bagi pembuat kebijakan dalam 

merumuskan kebijakan ekonomi makro. 4. Untuk mengeksplorasi faktor eksternal mana yang 

mempengaruhi profitabilitas bank lebih dari faktor lainnya. Hasil analisis menunjukkan Dari 

lima variabel independen ini (prediktor), empat muncul signifikan sebagaimana ditunjukkan 

oleh nilai probabilitas. Predikator yang paling signifikan untuk ROA disorot oleh hasil regresi 

kami adalah IR (t-statistik 3,34, p = 0,001) diikuti oleh C (t-statistik 3,34, p = 0,003). 

 Pada penelitian yang dilakukan Sehrish (2011) tentang Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Profitabilitas Bank di Pakistan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

hubungan antara karakteristik bank-spesifik dan ekonomi makro terhadap profitabilitas bank 

dengan menggunakan data lima belas bank komersial Pakistan selama periode 2005-2009. 

Hasil empiris telah menemukan bukti kuat bahwa kedua faktor internal dan eksternal memiliki 

pengaruh kuat pada profitabilitas. Hasil penelitian ini bernilai bagi akademisi dan pembuat 

kebijakan. 

 Adapun hubungan  penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

menggunakan variabel DPK, LDR, BOPO. Penelitian ini mengambil data dari 3 periode yaitu 

2015-2017. , dan objek yang digunakan pada bank devisa dan bank non devisa yang 

memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel.  
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B. Teori  

1. Analisis Rasio Keuangan 

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka, baik dalam 

bentuk mata uang rupiah maupun asing. Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan 

menjadi krang berarti jika hanya dilihat dari satu sisi saja. Angka-angka ini akan menjadi lebih 

apabila kita bandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dilakukan dengan 

cara membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan 

keuangan. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu 

perusahaan untuk periode tertentu. Pada akhirnya kita dapat menilai kinerja manajemen dalam 

periode tertentu. Perbandingan ini kita kenal dengan nama analisis rasio keuangan. 

Menurut Kasmir (2014:104) pengertian analisis laporan keuangan adalah: 

“Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan 

keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya”.  

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu 

periode apakah pencapaian target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai 

kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Dari 

kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan 

ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target 

perusahaan. Atau kebijakan yang harus diambil oleh pemilik perusahaan untuk melakukan 

perubahan terhadap orang-orang yang ada dalam manajemen. 

2. Profitabilitas  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba, semakin besar tingkat 

keuntungan/laba, semakin baik pula manajemen dalam mengelola perusahaan 

(Sutrisno,2003:222). Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat 
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efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas berarti semakin baik, karna 

kemakmuranpemilik perusahaan meningkat dengan semakin tingginya profitabilitas.Ada 

bermacam cara untuk mengukur profitabitas, yaitu: 

a. Gross Profit Margin(GPM). Rasio gross profit margin atau margin keuntungan kotor 

berguna untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap barang yang dijual. Gross 

profit margin sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan 

meningkat maka gross profit margin akan menurun, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, 

rasio ini mengukur efesiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, 

mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. 

b. Net Profit Margin (NPM), menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh 

perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Dengan kata lain rasio ini mengukurlaba 

bersih setelah pajak terhadap penjualan. 

c. Return On Investment (ROI) atau return on assets menunjukkan kemampuan 

perusahaanmenghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahiu rasio ini, 

akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam 

kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas 

profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan 

aktiva untuk memperoleh pendapatan. 

Analisa Return On Investment (ROI) dalam analisa keuangan mempunyai arti 

yangsangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat 

menyeluruh/komprehensif. Analisa Return On Investment (ROI) ini sudah merupakan teknik 

analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektifitas dari 

keseluruhan operasi perusahaan. Return On Investment (ROI) itu sendiri adalah salah satu 

bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk 
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operasi perusahaan untuk menghasilakan keuntungan. Dengan demikian Return On Investment 

(ROI) menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan (Net Operating 

Income) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan operasi 

tersebut (Net Operating Assets). Sebutan lain untuk ROI adalah “Net Operating Profit Rate Of 

Return” atau “Operating Earning Power” ( Munawir,2004:89). 

d. Return On Equity (ROE) atau return on net worth mengukur kemampuan perusahaan 

memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan atau untuk mengetahui 

besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik. 

Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar 

maka rasio ini juga akan makin besar. 

3. Tujuan Analisis Rasio Keuangan 

Laporan keuangan bagi sebagian pihak yang tidak memiliki latar belakang keuangan 

tentu merupakan sesuatu yang rumit. Angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan bisa 

akan membingungkan baik untuk dibaca maupun untuk dimengerti. Bahkan bagi sebagian 

pihak yang mengerti mengenai keuangan laporan keuangan menjadi sesuatu yang memerlukan 

perhatian ekstra untuk dapat dipahami. Untuk dapat memahami laporan keuangan diperlukan 

pengetahuan tentang alat-alat analisis laporan keuangan.Tujuan Analisis laporan keuangan 

menurut Gumanti (2011:105) adalah: “Analisis rasio akan dapat membantu seseorang untuk 

lebih memahami suatu laporan keuangan, karena analisis rasio tidak hanya menggunakan satu 

bentuk ayau bersumber dari satu laporan keuangan misalnya laporan neraca dan laba rugi, 

melainkan ada juga yang menggabungkan kedua sumber informasi tersebut”. Hal ini digunakan 

karena dapat memudahkan bagi perusahaan maupun pihak lain dalam mengukur kinerja suatu 

perusahaan tertentu. 
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4. Return of Asset (ROA)  

Menurut Kasmir (2016:201) Roa digunakan untuk menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki. Return of asset 

menunjukkan memampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. 

Return of asset merupakan rasio yang penting penting diantara rasio profitabilitas yang ada.  

5. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Menurut Abdullah (2005) Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dan bertindak selaku perantara bagi keuangan  masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu 

berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat 

ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari 

masyarakat ternyata merupakan sumberdana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bias 

mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana tersebut terdiri atas 

beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: Giro (Demand Deposito), Deposito (Time Deposito) dan 

Tabungan (Saving). 

6. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Menurut Hasibuan (2011:101) mengemukakan pengertian BOPO adalah Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan atau rasio 

biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang 

sama. Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional 

berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada 

keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Bank yang dalam kegiatan 

usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidak mampuan bersaing dalam mengerahkan 

dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang 
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membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan 

terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan 

jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, 

keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat. 

7. Loan of Deposit Ratio (LDR) 

Menurut kasmir (2014:225) LDR (Loan to Deposit Ratio) adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Return on Asset (ROA) 

Hubungan dana pihak ketiga dengan profitabilitas menurut Taswan (2008:215), bahwa 

:“Dengan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga sebagai sumber dana utama pada bank, bank 

menempatkan dana tersebut dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam 

bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank yang akan berdampak 

terhadap profitabilitas (laba) bank”.  

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas 

merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank dan merupakan tolak ukur 

keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana 

ini (Kasmir, 2012:59).  

Bank diharapkan selalu berada ditengah masyarakat, agar aliran uang dari masyarakat 

yang mempunyai kelebihan dana dapat ditampung kemudian disalurkan kembali kepada 

masyarakat. Keuntungan utama bank berasal dari sumber sumber dana dengan bunga yang 

akan diterima dari alokasi tertentu. DPK meningkat maka bank mempunyai peluang serta 
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kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan 

DPK memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas yang dihitung dengan rasio ROA. 

Seperti hasil penelitian yang dilakukan Firmansyah (2013) dalam Anggraeni (2009) bahwa 

dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

2. Pengaruh BOPO Terhadap Return on Asset (ROA)   . 

BOPO merupakan salah satu rasio perbandingan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional. BOPO merupakan rasiountuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2005:120). Rasio 

biaya oprasional digunakan untuk tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasi Semakin rendah nilai BOPO maka semakin efisien bank tersebut dalam 

mengendalikan biaya oprasional, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang akan 

didapatkan bank akan semakin tinggi. (Dendawijaya:2009) 

Menurut Siamat (2005) BOPO ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Dengan demikian meningkatnya BOPO maka efisiensi perbankan akan menurun. Kenapa 

BOPO dapat menjadi penilaian efisiensi perbankan karena nilai BOPO diperoleh dari biaya 

operasional terhadap pedapatan operasional bank. Jadi apabila nilai BOPO tinggi otomatis nilai 

biaya operasional bank tersebut besar dan pendapatannya rendah. Besarnya BOPO dapat 

disebabkan juga dari tingginya biaya dana yang dihimpun dan rendahnya pendapatan bunga 

dari penanaman dana. Oleh karena itu kenapa BOPO ini memiliki hubungan negatif terhadap 

ROA. Arti kata negatif ini adalah berbanding terbalik dengan ROA. Dari hasil perhitungan 

BOPO memiliki nilai beta tertinggi terhadap ROA yakni -0,684. Dengan demikian manajemen 

perbankan harus memperhatikan biaya-biaya yang digunakan atau lebih mengefiseinsikan 

penggunaan biaya. 
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3. Pengaruh LDR terhadap Return on Asset (ROA) 

Menurut Kasmir (2003:272) Loan to Deposit Ratio adalah “Rasio yang digunakan 

untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.”.  

Menurut Dendawijaya (2005) mengatakan bahwa LDR menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan degnan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio ini juga merupakan 

indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Kemudian menurut Kasmir (2014) LDR 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan 

dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin rendahnya nilai 

LDR berarti menunjukkan bank likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk 

dipinjamkan. Sebaliknya semakin tinggi LDR menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan 

seluruh dananya atau relatif tidak likuid. 

Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang 

dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Loan to 

Deposit Ratio mempunyai peranan yang sangat penting sebagai indikator yang menunjukkan 

tingkat ekspansi kredit yang dilakukan bank sehingga LDR dapat juga digunakan untuk 

mengukur berjalan tidak- nya suatu fungsi intermediasi bank.  

Menurut Kasmir (2002:186) batas aman LDR suatu bank secara umum adalah sekitar 

81%-100%. Sedangkan menurut ketentuan bank sentral, batas aman LDR suatu bank adalah 

110%. LDR dapat pula digunakan untuk menilai strategi manajemen suatu bank. Manajemen 

bank yang konservatif biasanya cenderung memiliki LDR yang relatif rendah, sebalik- nya 

manajemen yang agresif memiliki LDR yang tinggi atau melebihi batas toleransi.  
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D. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, peneliti membuat kerangka 

pemikiran yang tetap untuk Pengaruh kinerja bank devisa dan bank non devisa atas variabel 

DPK, BOPO, LDR. Periode yang digunakan tahun 2015 sampai tahun 2017. Dalam 

pengukurannya, peneliti menggunakan software analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah software Eviews . 

 Kerangka pikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

Adapun Hipotesis yang dirumuskan adalah diduga Dana Pihak Ketiga, Biaya 

Operasional Pendapatan Operasiona, Loan to deposit Ratio  berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas bank devisa dan bank non devisa periode 2015-2017. 
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PENDAPATAN 
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