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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai rasio keuangan bank di Indonesia telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini antara lain : 

2.1.1 Riski Agustiningrum (2013) 

Penelitian ini menguji tentang pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

profitabilitas ada perusahaan perbankan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data 

sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia yaitu 31 bank. Metode penentuan sampel 

yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan kriteria: (1) Seluruh 

perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2011. 

(2) Bank yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap periode 2009 – 2011. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diperoleh jumlah sampel sebanyak 26 

perusahaan perbankan selama 3 periode. Jumlah pengamatan adalah sebesar 78 

amatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. 
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Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Capital Adequancy 

Ratio (CAR) berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Non 

Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA). Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada variabel 

CAR, NPL dan LDR. Sedangkan perbedaannya terletak pada periode penelitian. 

Penelitian ini menggunakan data periode 2009 sampai 2011, sedangkan peneliti 

menggunakan data periode 2011 sampai 2013.  

2.1.2 Muhammad Alhaq(2012) 

Penelitan ini menguji tentang pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), 

Kualitas Aktiva Produktif, Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit 

Ratio (LDR) terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008 – 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008 

– 2010. Sampel dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan teknik pengambilan 

sampel dengan metode purposive random sampling. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda (multiple linear regression 

method) untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 
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Hasil penelitian ini adalah Capital Adequancy Ratio (CAR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Kualitas Aktiva Produktif 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Non Performing Loan 

(NPL) berpengaruh terhadap profitabilitas dan Loan To Deposit Ratio tidak 

berpengaruh signfikan terhadap profitabilitas.. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini 

adalah terletak pada variabel Capital Adequancy Ratio, Non Performing Loan dan 

Loan to Deposit Ratio. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya 

menggunakan data periode 2008 sampai dengan 2010, sedangkan peneliti saat ini 

menggunakan periode 2011 sampai dengan 2013.  

2.1.3 Vera Krstiana (2012) 

Penelitan ini menguji tentang pengaruh faktor internal bank terhadap 

profitabilitas pada bank go public di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2006 – 2010. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 perusahaan yang diambil dari 

40 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 

(multiple linear regression method) untuk menganalisis besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hasil penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital 

Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan. 
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Non Performing Loan (NPL) dan Ekspansi Kredit tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang go public di 

Indonesia. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini 

adalah terletak pada variabel Capital Adequancy Ratio dan Non Performing Loan, 

sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah terletak pada 

periode ini menggunakan data periode 2006 sampai dengan 2010, sedangkan 

sekarang menggunakan data periode 2011 sampai 2013. 

2.1.4 Winarti Setyorini (2012) 

Penelitian ini menguji tentang analisis faktor – faktor yang mempengaruhi 

kinerja keuangan pada industri perbankan di Bursa Efek Indonesia   (periode 

tahun 2007 – 2010). Populasi penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, sedangkan pengambilan sampel dengan cara purposive 

sampling. Penelitan ini menggunakan variabel Capital Adequancy Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan dan return on equity 

dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier 

berganda. 

Hasil dari peneltian ini adalah bahwa variabel Capital Adequancy Ratio 

dan Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif signifikan sedangkan Loan In 

Deposit dan Non Performing Loan berpengaruh positif terhadap return on equity. 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah ruang lingkup 

pembahasan dan populasi yang sama. Perbedaannya adalah terkait dengan 

indikator pengukuran yang di gunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan 
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Capital Adequancy Ratio, Debt to Equity Ratio, Loan In Deposit, Non Performing 

Loan dan return on equity maka dalam penelitian saat ini menggunakan Capital 

Adequancy Ratio, Non Performing Loan, Loan In Deposit dan Return On Assets. 

Selain itu penelitian ini dengan penelitian saat ini menggunakan data tahun yang 

bebeda. Penelitian ini menggunakan data tahun 2007 sampai dengan 2010 

sementara peneliti sekarang menggunakan data tahun  2011 sampai dengan 2013. 

2.1.5 Bambang Sudiyatno (2010) 

Penelitian ini menguji tentang analisis pengaruh dana pihak ketiga, biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional, Capital Adequancy Ratio dan Loan 

In Deposit Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan yang Go Public d 

Bursa Efek Indonesia Periode 2005 – 2008. Penelitian ini di lakukan di bursa efek 

Indonesia dengan menggunakan perusahaan – perusahaan dalam industri 

perbankan sebagai populasi dan sampelnya. Jenis data yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari publikasi yang di 

terbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut klasifikasi pengumpulan, 

jenis data pada penelitian ini adalah data time series dan data cross section, yaitu 

data yanmg dikumpulkan dari beberapa tahapan waktu (kronologis) dan data yang 

dikumpulkan dari perusahaan perbankan listed di BEI. Penggabungan kedua data 

tersebut dikenal dengan sebutan nama yang lebih popular panel data atau pooling 

data. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Model 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda (multiple regression 

analysis model) dengan persamaan kuadrat terkecil (Ordinary Least Square). 
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Hasil dari penelitian adalah dana pihak ketiga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return On Assets. Biaya operasi (BOPO) berpengaruh 

negatife dan signifikan terhadap Return On Assets. Capital Adequancy Ratio 

(CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Assets. Loan In 

Deposit (LDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja bank 

(ROA). Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada variabel 

Capital Adequancy Ratio dan Loan In Deposit, sedangkan perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian saat ini adalah penelitian ini tidak memakai variabel Non 

Performing Loan sedangkan peneliti saat ini menambahkan variabel independen 

yaitu Non Performing Loan. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Signaling Theory 

Teori signalling adalah teori mengenai informasi yang diberikan 

perusahaan tentang kinerjanya di masa depan yang akan dipercaya oleh pasar. 

Perusahaan yang baik akan memberikan informasi (sinyal) yang baik kepada 

pasar, dengan demikian pasar akan dapat menilai kualitas perusahaan tersebut 

(Adhistya Rizky Bestari dan Abdul Rohman, 2013).  Menurut Adhistya Rizky 

Bestari dan Abdul Rohman (2013) Signalling theory merupakan penjelasan dari 

asimetri informasi. Terjadinya asimetri informasi disebabkan karena pihak 

manajemen mempunyai informasi lebih banyak mengenai prospek perusahaan. 

Untuk menghindari asimetri informasi, perusahaan harus memberikan informasi 

sebagai sinyal kepada pihak investor. Investor selalu membutuhkan informasi 
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yang simetris sebagai pemantauan dalam menanamkan dana pada suatu 

perusahaan, jadi sangat penting bagi perusahaan untuk memberikan informasi 

setiap account (rekening) pada laporan keuangan dimana merupakan sinyal untuk 

diinformasikan kepada investor maupun calon investor. 

Teori ini menguatkan seberapa besarkah sinyal - sinyal yang diberikan 

pihak bank terhadap investor, pihak ketiga atau nasabah atau diharapkan mampu 

memberikan informasi atau sinyal kepada pihak investor. Sehingga jika pihak 

investor ingin berinvestasi dalam suatu perusahaan tertentu khusunya perusahaan 

perbankan Devisa, maka data dalam penelitian ini dapat dijadikan pihak investor 

sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. 

Semakin besar tingkat profitabilitas suatu bank maka bank dikatakan sehat 

sehingga ini menimbulkan sinyal positif bagi para investor, pihak ketiga maupun 

nasabah untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut, jika sebaliknya pada 

suatu bank tersebut mendapatkan profitabilitas yang rendah ini akan menjadi 

sinyal negatif untuk para investor, pihak ketiga atau nasabah. 

2.2.2 Definisi Bank 

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang perbankan, 

yang dimaksud dengan Bank adalah “ Badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak”.  “Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta 

uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, 
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stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian (Malayu S.P 

Hasibuan ,2009:2). 

 B. N. Ajuha dalam Malayu S.P. Hasibuan, (2009:2), mendefinisikan bank 

adalah “Bank provided means by which capital is transferred from those who 

cannot use it profitable to those who can use it productively for the society as 

whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate 

of interest.”dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan salah 

satu lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dan memiliki peran penting 

bagi bertumbuhan perekonomian suatu negara. 

2.2.3 Penilaian Kesehatan Bank 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011. Tingkat 

Kesehatan Bank dapat di ukur dengan metode sebagai berikut: Profil Risiko (risk 

profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earnings); dan 

Permodalan (capital), metode ini dapat menghasilkan Peringkat Komposit untuk 

Tingkat Kesehatan Bank. Profil Risiko (risk profile), Good Corporate 

Governance (GCG), Rentabilitas (earnings); dan Permodalan (capital) terdiri dari: 

a. Profil Risiko (risk profile) 

Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko interen dan kualitas 

penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko 

yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, 

Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko 

Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Penilaian atas Risiko 
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inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang 

bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat Risiko inheren 

atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat Risiko 

inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam 

peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), 

peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high). 

b. Good Corporate Governance (GCG) 

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen 

Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan 

fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman 

pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank 

Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. 

c. Rentabilitas (Earnings) 

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja 

Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (sustainability) 

Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan 

mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank, 

dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja peer group¸ baik melalui 

analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. 

d. Permodalan (capital) 

Faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan 

kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan 
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Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang 

mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank 

Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, 

Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. 

Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan 

untuk mengantisipasi Risiko tersebut.  

2.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba 

menjadi begitu 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 tersebut.  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011, Return on Assets (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum 

pajak terhadap total asset. Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.. ROA digunakan untuk mengukur 

profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas 

perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan 

asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Lukman 

Dendawijaya, 2009 : 119). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari 

segi penggunaan asset (Lukman Dendawijaya, 2009 : 118). Aktiva yang 
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digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva 

operasional (Hesti, 2010).  

2.2.5 Rasio – Rasio Kesehatan Bank 

Rasio – rasio yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga rasio yang 

terdiri dari rasio – rasio yang mengukur permodalan, rasio resiko kredit dan rasio 

resiko liquiditas. Tiga resiko tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio 

yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan gambaran pengaruh 

terhadap profitabilitas  dan rasio ini berkaitan dengan indikator kesehatan bank. 

Rasio – rasio tersebut meliputi: 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR)  

Salah satu indikator dalam kesehatan bank yaitu permodalan atau Capital 

dapat diukur dengan menggunakan rasio CAR. Capital Adequacy Ratio 

(CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan 

bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan 

manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap 

besarnya modal bank. Pengertian modal di sini adalah modal bank yang 

didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan 

modal pelengkap, serta modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana 

bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia. Sesuai 

peraturan Bank Indonesia No 10/15/PBI/2008, permodalan minimum 

harus dimiliki bank adalah 8 persen. Suatu bank yang memiliki modal 

yang cukup diterjemahkan ke dalam profitabilitas yang lebih tinggi. Ini 
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berarti bahwa semakin tinggi modal yang diinvestikan di bank maka 

semakin tinggi profitabilitas bank (Atma, 2008) 

2. Non Performing Loan (NPL) 

Salah satu indikator kesehatan bank yaitu profile resiko atau risk profile 

dapat diukur dengan rasio NPL. Menurut Lukman Dendawjaya (2009) 

kredit bermasalah adalah kredit – kredit yang kategori kolektibilitasnya 

masuk kriteria kredit macet atau disebut juga Non Performing Loan 

(NPL). Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin 

tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang 

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar, maka 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yakni 

kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.  

3. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Salah satu indikator kesehatan bank yaitu profile resiko atau risk profile 

dapat diukur dengan rasio LDR. Liquiditas bank sangat penting karena 

besar liquiditas Wajib Minimum (LWM) bank telah ditetapkan Bank 

Indonesia selaku bank sentral. Dalam pemberian kredit yang dikeluarkan 

harus berdasarkan jumlah dana terhimpun dari pihak ketiga dan modal 

sendiri. Beberapa bagian dari dana pihak ketiga dan modal sendiri tersebut 

harus kita keluarkan untuk pemberian kredit dalam rangka perolehan laba 

tanpa mengabaikan faktor likuiditas pada bank. Loan to Deposit Ratio 
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(LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank 

dengan dana yang diterima oleh bank (Lukman, 2009). Kasmir (2012:272) 

berpendapat, bahwa “LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi 

jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”  

2.2.6 Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas 

Posisi modal bank menjadi jaminan bagi masyarakat yang berniat 

menyimpan dananya diperbankan sehingga dengan adanya setoran modal dari 

pemegang saham maka masyarakat akan percaya untuk menyetor dananya. Bank 

Indonesia mensyaratkan perhitungan permodalan bank dengan menggunakan 

Capital Adequancy Ratio (CAR) 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011, rasio CAR dapat dirumuskan sebagai perbandingan antara modal 

bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko. Besarnya NPL yang 

diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5 persen, jika 

melebihi 5 persen maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank 

yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperolehnya. 

Kecukupan modal merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang 

ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam 

perdagangan surat berharga. Semakin tinggi CAR yang di capai oleh bank 

menunjukkan kinerja bank semakin baik karena bank tersebut mampu 

menanggung resiko yang mungkin akan timbul. Dengan tersedianya modal yang 

cukup oleh bank, kegiatan operasional bank akan berjalan lancar dan kepercayaan 
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nasabah terhadap bank tersebut meningkat sehingga laba yang diperoleh 

meningkat. 

2.2.7 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Profitabilitas 

Rasio NPL menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini 

adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada 

bank lain (Setyorini, 2012). Pemberian kredit juga pemicu timbulnya resiko. 

Resiko kredit adalah terjadinya kredit bermasalah dimana debitur tidak mampu 

mengembalikan dana bank yang telah di berikan. Kredit bermasalah dapat 

dihitung dengan rasio Non Performing Loan (NPL) rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam mengkover risiko kegagalan pengembalian 

kredit oleh debitur.  Semakin tinggi tingkat NPL maka semakin pula resiko kredit 

yang di tanggung oleh pihak bank Akibat tingginya NPL perbankan harus 

menyediakan percadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank 

ikut terkikis. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan 

dalam menyalurkan kredit. Keberadaan NPL yang tidak wajar akan menyebabkan 

hilangnya kesempatan oleh bank untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang 

diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada 

profitabilitas bank. 

2.2.8 Pengaruh Loan to Deposit (LDR) terhadap Profitabilitas 

Rasio LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas 

bank. Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. 

Kewajiban tersebut antara lain dapat membayar kembali semua deposannya dan 
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dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi 

penangguhan (Setyorini, 2012). LDR menunjukkan tingkat kemampuan bank 

dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun bank. Batas aman LDR 

suatu bank secara umum adalah sekitar 78-100 persen (Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 12/PBI/2010). Besar kecilnya rasio LDR suatu bank akan mempengaruhi 

profitabilitas bank tersebut. Semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada 

nasabah dalam bentuk kredit maka jumlah dana yang menganggur berkurang dan 

penghasilan bunga yang diperoleh akan meningkat. Hal ini tentunya akan 

meningkatkan LDR sehingga profitabilitas bank juga meningkat (Setiadi, 2010). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis berikut kerangka pikir teoritis 

yang menunjukkan pengaruh variabel-variabel Capital Adequacy Ratio, Non 

Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran tersebut maka 

hipotesis penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut : 

 H1 : Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap Profitabilitas 

 H2 : Non Performing Loan berpengaruh terhadap Profitabilitas 

H3   :  Loan to Deposit Ratio berpengaruh terhadap Profitabilitas 

 


