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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pengaruh Non Perfoming Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

(CKPN) telah dilakukan peneliti sebelumnya. Sehingga dari hasil penelitian 

yang sebelumnya dan hal yang penting dari penelitian terdahulu merupakan 

dasar dalam penelitian. Sebagai berikut beberapa variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dari 

penelitian terdahulu, diaman NPL, CAR dan LDR pengaruh terhadap CKPN 

(Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Penelitian sebelumnya akan dijadikan 

rujukan oleh peneliti. Adapun penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan 

oleh peneliti dalam penelitian adalah: 

1.  Alexander Ash Shidiq (2010) 

Penelitian ini menjadi acuan adalah penelitian yang dilakukan 

Alexander Ash Shidiq (2010) yang berjudul “ Pengaruh Non Perfoming 

Loan dan Rentabilitas terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ”. 

Peneliti membahas tentang apakah Non Perfoming Loan dan Rentabilitas 

memiliki pengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai, sedangkan variabel independen adalah Non Perfoming 

Loan dan rentabilitas hasil dari penelitian ini adalah Non Perfoming Loan 

219 
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memnpunyai pengaruh signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai. 

2.  Anita Kusumarany (2012) 

Penelitian kedua yang menjadi acuan adalah penelitian yang 

dilakukan Anita Kusumarany (2012) yang berjudul “ Pengaruh CAR, 

NPL, NIM, ROA dan SIZE terhadap CKPN”. Peneliti membahas tentang 

apakah CAR, NPL, NIM, ROA dan SIZE memiliki pengaruh terhadap 

CKPN. Variabel dependen dalam peneltian ini adalah CKPN, sedangkan 

variabel independen adalah CAR, NPL, NIM, ROA dan SIZE. Hasil dari 

penelitian ini adalah CAR, NPL, NIM, ROA dan SIZE memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu cadangan kerugian penurunan 

nilai. 

3. Risna Rinanti (2013) 

Penelitian ketiga yang menjadi acuan adalah penelitian yang 

dilakukan Risna Rinanti (2013) yang berjudul “ Pengaruh EBTP, CAR, 

LDR dan SIZE terhadap CKPN”. Peneliti membahas tentang apakah 

variabel EBTP, CAR, LDR dan SIZE memiliki pengaruh terhadap CKPN. 

 Variabel dependen pada penelitian ini adalah CKPN, sedangkan variabel 

independen adalah EBTP, CAR, LDR dan SIZE. Hasil dari penelitian ini 

EBTP, LDR dan SIZE berpengaruh positif terhadap CKPN, sedangkan 

CAR berpengaruh negatif terhadap CKPN. 
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4. Maretha Eka F (2015) 

Penelitian keempat yang menjadi acuan adalah penelitian yang 

dilakukan Maretha Eka F (2015) yang berjudul “Pengaruh NPL, CAR, 

ROA, LDR dan SIZE terhadap CKPN”. Peneliti membahas tentang 

apakah variabel NPL, CAR, ROA, LDR dan SIZE memiliki pengaruh 

terhadap CKPN. Variabel dependen pada penelitian ini adalah CKPN, 

sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah NPL, CAR, 

ROA, LDR dan SIZE. Hasil dari penelitian NPL, CAR, ROA, LDR dan 

SIZE berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu CKPN 

5. FernandoW. D. I (2015) 

Penelitian kelima yang menjadi acuan adalah penelitian yang 

dilakukan FernandoW. D. I (2015) yang berjudul “ Pengaruh TA, TL, 

NPL, EBTP, CHGTL, CHGNPL, CAR dan LD terhadap LLP”. Peneliti 

membahas tentang apakah variabel TA, TL, NPL, EBTP, CHGTL, 

CHGNPL, CAR dan LD memiliki pengaruh terhadap LLP”. Variabel 

dependen pada penelitian ini adalah LLP, sedangkan variabel independem 

pada penelitian ini adalah TA, TL, NPL, EBTP, CHGTL, CHGNPL, CAR 

dan LD. Hasil dari penelitian ini adalah NPL dan CAR berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu LLP atau CKPN, sedangkan 

TA, TL, EBTP, CHGTL, CHGNPL dan LD tidak berpengaruh signifikan 

terhadap LLP atau CKPN. 
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Tabel 2.1  

PENELITIAN TERDAHULU 

No Nama Variable Hasil 

1. Alexander Ash 

Shidiq  

(2010) 

Independen: 

NPL dan rentabilitas 

Dependen:  

CKPN 

NPL berpengaruh tidak 

signifikan terhadap CKPN 

2. Anita 

Kusumarany 

(2012) 

Independen: 

CAR, NPL, NIM, ROA 

dan SIZE 

Dependen: 

CKPN 

Semua Variabel 

independen berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel dependen 

3. Risna Rinanti 

(2013) 

Independen: 

EBTP, CAR, LDR, dan 

SIZE 

Dependen: 

CKPN 

Variable EBTP, LDR dan 

SIZE berpengaruh positif 

terhadap variable 

dependen sedangakan 

variabel independen CAR 

berpengaruh negatif 

terhadap variabel 

dependen. 

4. Maretha Eka F 

(2015) 

 

Variabel Independen: 

NPL, CAR, ROA, LDR 

dan SIZA 

Variable Dependen: 

CKPN 

Semua Variabel 

independen berpengaruh 

positif terhadap variable 

dependen yaitu CKPN 

5. Fernando W.D.I 

(2015) 

Variabel Independen : 

TA, TL, NPL, EBTP, 

CHGTL, CHGNPL, 

CAR and LD 

Variable Dependen : 

LLP 

NPL, CAR berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Variabel independen yang 

lain tidak berpengaruh 

terhadap variabel 

independen. 

  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Signaling Theory 

Definisi dari teori ini adalah teori yang mengemukakan tentang bagaimana 

seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan 

keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan harus disajikan secara wajar dan 

relevan dengan memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu, 
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karena laporan tersebut disajikan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor 

dalam pengambilan keputusan. Informasi yang lengkap tidak hanya dibutuhkan 

oleh parah investor saja, tetapi juga untuk para kreditor. Sebelum bersedia untuk 

meminjamkan dana pada perusahaan, kreditor terlebih dahulu harus memperoleh 

dan menganalisis informasi perusahaan tersebut. Jika informasi yang diterbitkan 

oleh perusahaan mempunyai pengaruh reaksi pasar yang besar maka perusahaan 

tersebut memberikan sinyal positif, apabila reaksi pasarnya tidak berpengaruh 

maka perusahaan tersebut dikatakan memberikan sinyal yang negatif. Teori sinyal 

menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan (Scott,2012). 

Hubungan teori sinyal dengan dengan penelitian ini adalah digunakan 

sebagai pengambilan keputusan bagi para investor maupun kreditor serta 

bagaimana suatu perusahaan dalam meberikan sinyal positif dan negatif kepada 

pengguna laporan keuangan. Perusahaan yang memberikan sinyal positif dapat 

menarik pihak dari luar maupun investor dalam memutuskan untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan 

keuangan perusahaan tersebut, sehingga dari penjelasan tersebut disimpulkan 

bahwa suatu perusahaan harus dapat memberikan sinyal positif bagi para investor. 

2.2.2 Pengertian, Fungsi dan Tugas Bank 

Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk 

lain-lainya”. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan 
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pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya sebagai kegiatan 

pendukung. 

Bank sebagai badan usaha kegiatan utama dari bank yaitu menerima 

simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikan kembali untuk 

memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran (Veithzal Rivai, 2012). Lingkup usaha bank ada beberapa sifat dalam 

usaha yaitu : 

1. Sisi Pasiva 

2. Sisi Aktiva 

3. Sisi jasa-jasa bank 

Bank umum yang memberi jasa dalam suatu lalu lintas dalam pembayaran, 

dengan usaha bank umum konvesional yaitu : 

1) Penghimpunan dana yang dari masyarakat : deposito, giro, tabungan dan 

bentuk lainnya. 

2) Kredit, dengan memebrikan kredit. 

3) Membuat surat pengakuan : utang jangka panjan dan jangka pendek 

4) Menjual, membeli atau pun menjamin suatu risiko yang terjadi 

5) Memindahkan uang, kepentinan nasabah atau keptingan sendiri 

6) Menerima hasil pembayaran dari tagihan pada surat berharga 

7) Melaksanakan penempatan dana pada nasabah ke nasabah lain yang 

berdsarkan kontrak yang disepakati. 

8) Pelelangan 
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9) Melaksanakan valuta asing yang memenuhi syarat yang talh ditentuka Bank 

Indonesia 

10) Dana pensiun, baik itu pengurus atau pendiri dalam dana pensiun yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undang dana pesiun yang berlaku di 

indonesia. 

 Definisi dari fungsi dan tugas tersebut bank adalah lembaga keuangan 

dimana tugasnya memberikan jasa-jasa bank lainnya. Yaitu jasa pendukung dari 

kegiatan pokok yang ada di bank yang menyalurkan dan menghimpun dana. 

Perbedaan dalam jenis perbankan dilihat dari fungsinya, dimana bank melakukan 

kegiatan usahanya secara konvesional dimana kegiatanya tersebut memberikan 

jasa dalam lalu lintas dalam pembayaran 

Layaknya manusia kesehatan dalam manusia merupakan hal yang penting 

dalam kehidupan, dengan tubuh sehat akan meningkatkan kemampuan dalam 

kinerja. Perbankan yang selalu dinilai kesehatan untuk tetap prima dalam 

menjalani tugasnya dengan melayani nasabah. Melakukan penilaian  dapat 

menentukan atau mengentahui kodisi bank. Tujuan dalam penilaian bank tersebut 

untuk mengetahui atau menentukan apakah bank dalam kondisi yang sehat, cukup 

sehat ataupun kurang sehat, itulah tujuan utama dalam penilaian bank dan Bank 

Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank-bank dengan memberi pentunjuk 

atau arahan bagaiamana bank–bank yang dibina harus diteruskan bahkan 

dihentikan kegiatan operasinya. 
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Ukuran dalam melakukan penilaian kesehatan bank sudah ditentukan oleh 

Bank Indonesia. Dimana bank-bank harus membuat laporan dengan baik, 

penilaian dalam kesehatan bank dilakukan setiap tahun, bila bank mengalami 

kesehatan yang terus menerus meningkat maka tidak terjadi masalah, dengan itu 

semua yang diharapkan dengan mempertahan kesehatan. Tetapi bila bank terus 

menerus mengalami tidak sehat, maka akan mendapat pengarahan ataupun sanksi 

dari bank Indonesia yang sebagai Pembina dan pengawas bank-bank. 

Hal dalam pembinanan dan pengawasan bank-bank, bank Indonesia 

menetapkan kesehatan bank yang meliputi berbagai aspek yaitu : aspek 

kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas dan aspek yang lain-lain yang berhubungan dengan usaha bank dan 

wajib melaksanakan kegiatan dalam usahanya dengan prinsip yang penuh hati-

hati. Pihak dari perbankan wajib menjaga kesehatanya bank sesuai dengan aturan 

yang telah berlaku dan wajib dalam menyampaikan semua informasi yang di 

butuhkan oleh pembina atau pengawas yaitu Bank Indonesia. 

Bank bila dilihat dari cara dalam menetukan harga jual atau harga beli 

yang berdasarkan prinsip konvesional adalah mayoritas bank konvesional yang 

berkembang di Indonesia dengan menetapakan bunga sebagai harga dengan 

produk simpanan  yaitu tabungan, deposito ataupun giro dengan begitu juga  pada 

produk pinjaman atau kredit ditentukan dengan berdasarkan suku bunga. Bank 

sebagai lembaga keuangan maka bank tidak lepas dengan yang namanya bidang 

keuangan disetiap hari-harinya. Bank di Indonesia memiliki kegiatan dalam 

menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan 
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memberikan jasa-jasa bank lainyanya seperti transfer, bank card, kliring dan yang 

lainya. Tujuan dalam pemberian jasa pada bank adalah dukungan dan 

memperlancar kegiatan menyalurkan dan menghimpun dana. Semakin banyak 

atau semakin lengkap dana yang diberikan oleh bank semakin baik pula bank, bila 

sebaliknya maka nasabah akan pindah dan mencari bank lain. 

2.2.3 Risiko 

 Risiko adalah ketidakpastian atau sesuatu yang dapat ditentukan ataupun 

tidak dapat diprediksi. Perbankan dominan dengan risiko karena dalam perbankan 

banyak risiko yang dihadapinya. Kredit, investasi atau kejadian lain diluar kendali 

pada perbankan yang mempengaruhi aliran dana terhadap bank. Risiko dengan 

kemungkinan terjadi yang dihadapi oleh bank adalah terjadi masalah dengan 

penyaluran kredit, dimana tidak bisa dihindarkan dalam gagal bayar nasabah 

sehingga terjadi base lending rate. 

 Aktiva produktifnya yang dikelola bank menggunakan berbagai macam 

cara dengan tujuan untuk mendapat hasil, dalam pengalokasian setiap aktiva 

adalah  rencana yang harus diatur dengan sebaik mungkin dan melakukan 

peningkatan likuiditas dan tetapi tidak melupakan tingakt rentabilitas. Bila dana 

yang di alokasikan itu tidak likuid maka manajemen tidak bisa melakukan 

manajen risiko dengan baik sehingga mengalami kegagalan bayar dan jika 

cadangan kerugian penurunan nilai sudah disisihkan tetapi masih tetap tidak bisah 

ditutupi kerugiannya tersebut yaitu gagal bayar maka bank tersebut dianggap tidak 

mengenali nasabah. 
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 Menurut Undang-undang Perbankan N0 10 Tahun 1998 kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemebrian bunga. Kredit bisa berupa uang atau yang nilai yang 

berharga atau dengan uang, kredit yang diberikan adalah dengan pembiyaan untuk 

debitur dari kreditur. Kredit juga tidak lepas dengan risiko kredit, semakin baik 

kualitas kredit yang berikan sesuai dengan layaknya yang disalurkan diamana 

akan memperkecil terhadap kemungkina dalam kredit tersebut bermasalah 

sehingga perlu kehati-hatian menyalurkan kredit. 

 Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat ketidakmampuan kewajiban 

pembayaran kepada bank. Tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap 

kemungkinan melesetnya perolehan dalam laba bank dari kredit yang telah di 

salurkan. Risiko kredit merupakan kondisi situasi yang akan dihadapi masa yang 

akan datang yang sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank 

(Kasmir, 2012). Jenis-jenis risiko secara umu meliputi : 

1. Risiko Lingkungan 

Risiko yang berkaitan dengan lingkungan internal atau pun lingkungan 

eksternal (Risiko ekonomi, risiko peraturan dan yang lain). 

2. Risiko Manajemen 

Risiko yang berkaitan dengan lingkungan internal (Risiko organisasi, risiko 

kegagalan, risiko kemampuan). 

3. Risiko penyerahan 



  19 

 

 
 

Risiko yang berkaitan dengan lingkungan internal (Risiko operasional, risiko 

teknologi dan risiko strategik). 

4. Risiko keuangan 

Risiko yang berkaitan dengan lingkungan internal dan eksternal (risko kredit, 

risko likuiditas, risiko bunga, risiko leverage dan risiko internasional). 

 Margin yang memiliki pinjaman kecil dibandingkan total pinjaman maka 

kerugian dari resiko kredit  menguras modal bank secara cepat (Kusuma, 2012). 

Sehingga bank harus hati-hati dalam menyalurkan kredit, karena kredit  disuatu 

bank merupakan hal yang besar bagi bank baik pengeluaran atau pemasukan. 

Semakin besar jumlah kredit maka semakin besar risko yang terjadi, begitu juga 

sebaliknya semakin kecil jumlah kredit maka semakin kecil pula resiko kredit. 

Risiko kredit memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan NPL terhadap 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu tinggi NPL maka semakin tingginya 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang disishkan bank. Selain itu risko kredit 

menjelasakn CAR terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu semakin 

besar risiko maka yang mungkin akan terjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

yang dibutuhkan semakin besar karena semakin besarnya modal yang dimiliki 

oleh bank maka semakin besar dana yang dialirkan. Kegagalan dalam kredit 

membawa pengaruh besar terhadap return yang dihasilkan oleh bank. 

2.2.4 Rasio keuangan 

 Rasio keuangan adalah suatu alat yang digunakan untuk mnganalisis 

kondisi dalam perusahaan pada periode tahun tertentu. Rasio keuangan 

merupakan kegiatan yang membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan 
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keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lain (Kasmir 

2010). Dimana rasio suatu rumus matematis untuk menunjukkan hubungan angka-

angka, dan analisis rasio dapat menjelaskana variabel yang berkaitan sehingga 

digunakan menilai kondisi keuangan. 

1. Non Perfoming Loan (NPL) 

 NPL merupakan dimana nasabah sudah  tidak mampu membayar seluruh 

atau sebagian kewajiban nasabah kepada bank. Kata lain dari NPL adalah kredit 

bermasalah dengan salah satu indikator suatu kunci untuk menilai kinerja dalam 

fungsi bank. Bank Indonesia menetapkan  NPL dalam rasio kredit bermasalah 

sebesar 5%. 

NPL (Non Perfoming Loan)   
         

            
       

 Kredit bermasalah merupakan kredit yang memiliki kualitas tidak lancar 

atau kurang lancar, dimana total kredit dihitung berdasarkan neraca yang secara 

gross yang sebelum dihitung dengan CKPN dan angka yang di hitung itu per 

posisi yang tidak per tahun. 

NPL gross = 
                 

            
 

 Selain itu CKPN Kredit merupakan cadangan yang sudah di wajibkan oleh 

bank dengan sesuai PSAK yang berhubungan dengan PAPI dan Instrumen 

keungan yang berhubungan deng individual atau kolektif. 

NPL net  
                             

            
 

2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
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 CAR adalah untuk kemampuan dalam permodalan yang  ada yang 

menutupi dengan kemungkinan kerugian pada kredit dan perdagangan dalam surat 

berharga. Kegunaan dalam CAR yaitu mengukur kemampuan dalam dana intern 

dengan menutup kredit macet, dimana semakin besar nilai pada rasio maka 

semakin baik pada peforma kredit, karena besarnya dana untuk menutupi terjadi 

pada kredit yang macet. Arti lain mengukur atau menghitung kecukupan dalam 

modal bank dengan tujuan menunjang aktiva yang mengahasilkan resiko. Rumus 

Standar BI yang berdasarkan dari peraturan BI Nomor :06/10/PBI/2004 yaitu 8%. 

CAR (Capital Adequacy Ratio)   
     

    
       

Perhitungan CAR dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan BI yang 

mengenai dengan kewajiban penyediann pada modal minimum, didasarkan nilai 

tercatat aset dalam neraca yaitu setelah dikurangi CKPN. 

CAR = 
     

                       
                           
                      

             

 

3. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 LDR adalah rasio yang bertujuan  untuk mengukur suatu komposisi pada 

jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dari modal sendiri atau dana dari 

msyarakat yang digunakan, seberapa jauh kemampuan suatu bank membayar 

kembali penarikan dana yang telah dilakukan dimana mengandalkan kredit dalam 

sumber likuiditas. Menyatakan bahwa kemampuan suatu bank yang membayar 

kembali dana yang dilaksanakan deposan yang mengandalkan kredit, dengan 
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tingginya rasio ini, maka menghasilkan indikasi yang rendah pada likuiditas yang 

menyangkut suatu bank. 

LDR (Loan to Deposit Ratio)  
          

                     
       

 Kredit yaitu kredit yang sebagaimana diatur dengan ketentuan BI dengan 

penilaian kualitas aset pada bank umum, dan dana pada pihak ketiga yaitu 

tagungan, deposito dan giro  dimana itu tersebut tidak termasuk antar pada bank. 

LDR (kredit terhadap dana pada pihak ketiga)  
      

                 
 

2.2.5 Conversion Of Fund Approach 

Conversion Of Fund Approach sama dengan sistem pendekatan dana 

konversi. Conversion approach merupakan alakoasi dana terhadap berbagai 

aktivitas dengan dipasangkan dengan masing-masing dari dana yang digunakan. 

Yang paling utama untuk mengalihkan penekanan likuiditas terhadap 

profitabilitas denga rujukan dari rata-rata cadangan likuiditas, dan dimana alokasi 

bisa diahlikan pada penyaluran kredit (Maretha, 2015). 

Pendekatan tersebut memiliki keunggulan atau kelebihan yaitu dengan 

mengutamakan dalam tingkat keuntungannya tidak pada tingkat likuiditas, efek 

dari hal tesebut adalah menguranginya cadangan likuiditasnya dan memperbasar 

investasi dan kredit, dimana sangat membantu berkembangnya lembaga keuangan 

dalam bank dan non bank yang sudah merubah penyaluran dana dan sumber dana 

yang bisa diberikan terhadap perilaku dan pemberian dalam cadangan yang 
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berbeda sesuai kebutuhan sumber. Dana sesuai jatuh tempo dan tidak akan ada 

yang tidak mampu dalam membayar kewajiban. 

Teori ini berhubungan dengan LDR dan Cadangan Kerugian Penurunan 

Nilai, semakin tingginya LDR atau pinjaman terhadap aset maka kualitas kredit 

tidak baik atau rendah dengan mengindikasikan risiko kredit tetap tinggi dalam 

rasio pinjaman pada aset semakin tinggi juga sehingga membutuhkan Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai yang besar sehingga hubungannya positif. 

2.2.6 CKPN ( Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ) 

 CKPN merupakan cadangan yang dibuat oleh bank dalam menhadapinya 

risiko kerugian yang diakibatkan dari penanaman modal di aktiva produktif. Pada 

pengenalan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produk (PPAP) dan CKPN, dalam 

keputusan BI Nomor. 31/147/KEP/DIR pada tanggal 12 November 1998 yaitu 

pembetukan PPAP. 

 Adanya revisi PSAK 55 tahun 2006, isitilah PPAP (Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produk) diganti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang 

biasanya disebut CKPN, dengan berdasarkan tingkat pada kolektibilitas dari kredit 

PBI Nomor: 13/26/PBI/ 2011 adalah sebagai berikut : 

1. Cadangan Umum : 

 Kredit Kategori Lancar < 1% 

2. Cadangan Khusus :  

a. Kredit Kategori Dalam Perhatian Khusus x 5% 

b. (Kredit Kategori Kurang Lancar – Nilai Agunan) x 15% 
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c. (Kredit Kategori Diragukan – Nilai Agunan) x 50% 

d. (Kredit Kategori Macet – Nilai Agunan) x 100% 

CKPN dinilai dari suatu hasil evaluasi pada kredit debitur dilakukan bank. 

Bila suatu bank ditemukan bukti yang objektif yaitu kredit yang dari debitur 

mengalami penurunan bank tersebut harus cadangan atau dan sesuai kredit. Hasil 

evaluasi kredit pada debitur tersebut berdasarkan keputusan bank masing-masing, 

setiap bank memiliki kebijakan sendiri membentuknya cadangan dana kredit. 

Apapun hal tersebut, kebijakan suatu bank maka kriteria tidak boleh melenceng 

dari PAPI kepanjangan dari Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dengan tujuan 

menutupi terjadinga risiko kerugian yang berhubungan dengan penyimpanan dana 

dengan bertumbuhnya dana ke dalam aktiva produktif dengan berbagai bentuk 

mata uang rupiah atau valuta asing, piutang, surat berharga dan hal-hal yang 

sama. PPAP dan CKPN cara menghitungnya lebih sederhana PPAP dibandingkan 

dari CKPN, karena PPAP  memperhitungkan penyisihan berdasarkan tingkat pada 

kolektibilitas kredit yang dari debitur. Untuk CKPN perhitungan nya 

membutuhkan pengecekan satu per satu untuk mengetahui apakah kredit pada 

debitur mengalami penurunan atau tidak, penurunan dengan kata lain Impairment.  

Setelah melakukan pengecekan satu per satu baru melakukan pembetukan 

cadangan dana sudah mendapatkan bukti kredit pada debitur mengalami 

penurunan atau Impairment. Perhitungan CKPN lebih rumit tetapi adanya 

pengecekan satu per satu akan lebih terarah jika mengalami Impairment, sehingga 

bank lebih tanggap dalam menghadapi masalah tersebut dan mengatasi masalah 
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tersebut sehingga tidak mengalami kerugian pada bank. Dengan adanya 

perhitungan CKPN ini dapat mengurangi atau mengatasi risiko kredit yang akan 

terjadi. 

2.2.7 Pengaruh Non Perfoming Loan (NPL) terhadap CKPN 

NPL adalah rasio yang digunakan dengan tujuan untuk menilai kualitas 

assets dalam bank. Dengan menunjukkan kemampuan manajemen bank dengan 

mengelolah kredit yang mengalami masalah  oleh bank. Meningkatnya NPL 

adalah mengurangi jumlah modal bank, karena pendapatan yang telah diterima 

oleh bank digunakan untuk menutupi NPL yang tinggi. 

Bank Indonesia sudah menetapkan besar suatu NPL untuk bank yaitu 

sebesar lima persen sehingga bank yang mempunyai NPL lebih dari 5% adalah 

tidak baik atau tidak sehat. CKPN dijadikan salah satu usaha dalam bank, semakin 

tingginya CKPN maka bank semakin siap menghadapi risiko dalam kredit. 

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa NPL itu berpengaruh terhadap CKPN. 

Pernyataan yang telah dijelaskan dengan diperkuat hasil penelitian terdahulu 

(Kusumaranny, 2012) yaitu NPL berpengaruh positif terhadap CKPN. 

2.2.8 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap CKPN 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio dalam kinerja bank 

dengan tujuan untuk mengukur kecukupan modal yang telah dimiliki bank dengan 

rangka dalam menunjang aset yang menghasilkan resiko, dengan semakin 

tingginya CAR maka kebutuhan modal dalam kemampuan bank semakin sehat 

ataupun baik. 
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Dengan semakin besarnya dana yang disalurkan bank maka semakin besar 

risiko yang ditanggung bank. Karena disetiap dana yang disalurkan memiliki yang 

namanya risiko, perlu dibentuknya yang namana CKPN dengan tujuan untuk 

menghindari dari risiko-risko yang gagal dalam membayar yang disalurkan. 

Penelitian terdahulu dari (Maretha, 2015) yang mengatakan CAR berpengaruh  

signifikan positif terhadap CKPN. 

2.2.9 Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap CKPN 

Loan to Deposito Ratio (LDR) dengan indikator likuiditas dengan 

menunjukan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 

ataupun yang jatuh tempo. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, LDR 

dianjurkan berkisar 85% - 100%. Untuk bank tidak hanya mengandalkan 

pendapatan dari bunga obligasi rekapitulasi SBI dan instrumen lain, selain itu 

fungsinya adalah tingginya ekspansi kredit bank yang diimbangi dari 

pengumpulan dana dari pihak yang ketiga atau yang menghasilkan laba. 

Peningkatam LDR yang merupakan penyaluran dan pinjaman 

dibandingkan pihak ketiga, dimana semakin besarnya masalah tersebut semakin 

besar pula dan yang akan dikelola dan semakin besarnya risiko yang akan terjadi 

pada bank. Cara mengatasinya yaitu dengan peningkatan CKPN yang akan 

mengimbangi, berhubungan dengan penelitian terdahulu adalah (Risna,2013) 

menyatakan LDR berpengaruh positif terhadap CKPN. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang sudah dijelaskan, maka kerangka 

pemikiran dari penilitian sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumus dari hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Non Perfoming Loan (NPL) berpengaruh terhadap CKPN (Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai) 

H2 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap CKPN (Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai) 

H3 : Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap CKPN (Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai). 


