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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Prasetyo dan Ni Putu Ayu Darmayati (2015) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2015) bertujuan untuk 

menguji pengaruh risiko kredit, likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi 

operasional terhadap profitabilitas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu risiko kredit, kecukupan modal, dan efisiensi operasional dengan sampel 

penelitian yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan periode 2009-2013. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas, likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan 

kecukupan modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas, 

efisiensi profesional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 

Persamaan : Menggunakan variabel profitabilitas (ROA) sebagai variabel 

dependen. 

Perbedaan : Penggunaan sampel periode 2013-2015, sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan tahun sampel 2011-2014. Variabel independen yang 

digunakan yaitu risiko kredit, likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional, 

sedangkan penelitian ini menggunakan risiko kredit dan tingat kecukupan modal 

sebagai variabel independennya. 
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2. Aggraeni dan I Made Sadha Suardhika (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, dkk (2014) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari dana pihak ketiga, kecukupan modal, risiko kredit, dan 

suku bunga kredit terhadap profitabilitas. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dana pihak ketiga, kecukupan modal, risiko kredit, dan suku bunga. 

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil pada 

penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kecukupan modal berpengaruh positif 

pada profitabilitas, karena adanya temuan bahwa peningkatan tingkat kecukupan 

modal tersebut akan meningkatkan profitabilitas, dan risiko kredit berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas. Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. Suku bunga kredit mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa risiko kredit meningkat, maka profitabilitas akan 

menurun. 

Persamaan : Menggunakan variabel profitabilitas (ROA) sebagai variabel 

dependen. 

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu tahun sampel yang digunakan 2010-2012, 

sedangkan penelitian ini menggunakan tahun sampel 2013-2015. Variabel 

independen yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu dana pihak ketiga, 

kecukupan modal, risiko kredit, suku bunga kredit, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan risiko kredit dan tingkat kecukupan modal. 

 

 



9 
 

 
 

3. Sasongko (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2014) bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh risiko kredit, perputaran piutang, likuiditas, tingkat kecukupan 

modal, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas. Variabel yang digunakan 

yaitu risiko kredit, perputaran piutang, likuiditas, tingkat kecukupan modal, dan 

efisiensi operasional. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2004-2008. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas, perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas, likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas, tingkat kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas, efisiensi operasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Persamaan : Menggunakan variabel dependen profitabilitas (ROA). 

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu menggunakan tahun sampel 2004-2008, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun sampel 2013-2015. Variabel 

independen yang digunakan yaitu risiko kredit, perputaran piutang, likuiditas, tingkat 

kecukupan modal, dan efisiensi operasional, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan risiko kredit dan tingkat kecukupan modal. 
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4. Negara dan I Ketut Sjana (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Negara, dkk (2014) bertujuan untuk 

menguji pengaruh capital adequacy ratio, penyaluran kredit dan non performing loan 

pada profitabilitas dengan moderasi risiko kredit. Variabel yang digunakan adalah 

CAR, dan penyaluran kredit. Profitabilitas dan NPL sebagai variabel dependen 

dengan menggunakan sampel dari perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear 

berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa CAR dan NPL tidak 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. NPL berpengaruh negatif terhadap 

hubungan antara CAR dengan profitabilitas dan NPL berpengaruh positif terhadap 

hubungan antara penyaluran kredit dengan profitabilitas. 

Persamaan : Menggunakan variabel profitabilitas (ROA) sebagai variabel 

dependen. 

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu menggunakan tahun sampel 2010-2015, 

sedangkan penelitian ini menggunakan tahun sampel 2013-2015. Variabel 

independen yang digunakan adalah capital adequacy ratio, penyaluran kredit dan non 

performing loan pada profitabilitas dengan moderasi risiko kredit, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan variabel risiko kredit dan tingkat kecukupan modal tanpa 

menggunakan variabel moderasi. 
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5. Tan Sau Eung (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Tan San Eung (2013) bertujuan untuk 

menguji pengaruh dari NIM, BOPO, LDR, NPL, dan CAR terhadap ROA. Variabel 

yang digunakan dalam penellitian ini adalah NIM, BOPO, LDR, NPL, dan CAR 

dengan sampel penelitian yang diperoleh dari sektor perbankan periode 2007-2011. 

Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Tan San Eung (2013) yaitu NIM secara parsial 

berpengaruh positif terhadap profitabiitas (ROA), BOPO berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas (ROA), LDR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

(ROA), NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA), CAR berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas (ROA). 

Persamaan : Menggunakan variabel profitabilitas (ROA) sebagai variabel 

dependen. 

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu menggunakan tahun sampel 2007-2011, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel tahun 2013-2015. Variabel 

independen yang digunakan adalah  NIM, BOPO, LDR, NPL, CAR, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan Risiko Kredit (NPL) dan Tingkat Kecukupan Modal 

(CAR). 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Signaling Theory 

Penelitian ini menggunakan Signaling Theory. Menurut (Scoot, 2012), 

teori sinyal menjelaskan adanya informasi bagus mengenai perusahaan yang dimiliki 

para menejer kemudian disampaikan kepada calon-calon investor yang akan 

bergabung dengan tujuan perusahan mampu meningkatkan nilai perusahaan melalui 

pelaporan dengan memberi sinyal-sinyal seperti laporan keuangan perusahaan. Sinyal 

ini dapat juga berupa informasi yang mengatakan bahwa perusahaan ini lebih baik 

dari pada perusahaan lainnya. Pada implikasi penelitian ini teori sinyal dapat 

menyatakan peran manajer dan khususnya manajer kredit dalam menyampaikan 

pengaruh dari variabel independen yaitu risiko kredit terhadap variabel dependen 

yaitu profitabilitas. 

Teori sinyal yang dilakukan pada debitur dapat diindikasikan bahwa 

perusahaan perbankan mampu memberikan kredit disertai dengan melihat terlebih 

dahulu kondisi perusahaan melalu beberapa faktor sehingga dalam memberikan kredit 

pada nasabah dapat tepat pada sasaran, namun tidak bisa begitu saja pihak perbankan 

memberikan kredit kepada  debitur tanpa melihat sinyal-sinyal yang diberikan oleh 

debitur dalam proses pinjaman dana dikarenakan debitur harus bisa menjamin supaya 

pokok dari pinjaman dan bunganya bisa diselesaikan atau dilunasi sehingga pihak 

perbankan tidak terlalu besar dalam menanggug risiko gagal bayar akibat penyaluran 

kredit ini. Sinyal telah dikemukakan oleh Horne dan Washowicz (1998:215) 



13 
 

 
 

singkatnya jadwal maturitas kewajiban suatu perusahaan maka akan menyebabkan 

besarnya risiko perusahaan tidak dapat membayar pokok pinjaman dan bunga 

sehingga mempengaruhi risiko perusahaan. 

2.2.2 Risiko Kredit (NPL) 

Jumlah kredit yang disalurkan dan mengalami kegagalan oleh pihak 

debitur dalam memenuhi suatu kewajiban membayar cicilan (angsuran) beserta bunga 

yang sudah tertulis dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati (Kasmir, 2014 : 

131). Jika suatu bank tidak memberikan kredit kepada nasabah maka suatu bank tidak 

akan mendapatkan pendapatan atau laba dari dana kredit. Laba atau profitabilitas 

yang diperoleh perusahaan dapat digunakan sebagai sumber modal perusahaan, 

namun apabila kredit mengalami kegagalan yaitu nasabah tidak dapat membayar 

kewajiban yang sudah dijanjikan secara otomatis akan menghambat masuknya laba 

perusahaan yang menimbulkan masalah akuntansi. 

Risiko kredit dalam istilah lain Noan Performing Loan (NPL). NPL 

merupakan total kredit yang bermasalah, kriterianya tidak lacar dan diragukan 

terjadinya pengembalian kredit. Semakin kecil risiko yang ditanggung oleh bank 

maka akan mengurangi risiko kredit bermasalah. Dalam penyaluran kredit perbankan 

terlebih dahulu menganalisis debitur yang akan melakukan pinjaman kredit. Apakah 

debitur tersebut mampu atau tidak membayar kembali kewajibannya. Jadi perbankan 

tidak bisa melakukan secara serta merta dalam memberikan pinjaman kreditnya pada 

debitur. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia SE No. 14/22/PBI/2012 mengenai 
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kriteria standar NPL maksimal sebesar 5%. Meskipun risiko kredit tidak bisa 

dihindari namun diusahakan supaya total kredit berisiko ini ada di posisi yang aman. 

Perhitungan untuk Non Performing Loan sebagai berikut: 

    
                   

            
       

 

Contoh: kredit bermasalah yang dimiliki perbankan sebesar 50  dari total kredit yang 

dikeluarkan sebesar 1000, sehingga rasio NPL dapat dihitung sebagai berikut:  

    
                   

            
       

    
  

    
       

NPL =  5% 

Berdasarkan hasil contoh diatas diketahui nilai NPL sebesar 5% yang artinya bahwa 

jumlah kredit bermasalah bank tersebut sebesar 5% maka bank tersebut dinyatakan 

sehat. 

2.2.3 Tingkat Kecukupan Modal (CAR) 

Tingkat Kecukupan Modal adalah satu cara untuk mengukur modal bank 

dan melindungi depositor serta menaikkan stabilitas dan efisiensi sistem keuangan di 

seluruh dunia, selain itu bank juga harus menjaga integritas dan kepercayaan 

nasabahnya. Menurut Subramanyam (2010 : 142) Tingkat Kecukupan Modal adalah 

pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan perbankan yang dihitung 

menurut besaran berbagai sumber pendanaan, dapat juga dikatakan sebagai 

kemampuan suatu bank dalam menghasilkan pendapatan dimasa datang dan 
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memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Risiko tingkat kecukupan modal adalah 

risiko kurang atau tidak cukupnya kas pada waktu-waktu sulit. Penilaian aspek 

permodalan perbankan menggunakan Capital Aduquacy Ratio (CAR). Rasio CAR 

dapat ditunjukkan jumlah dari seluruh aktiva bank yang mengandung risiko, dan 

dibiayai dari modal sendiri yaitu bank. Kecukupan modal perbankan tinggi dan juga 

memadai dapat meningkatkan volume kredit perbankan, dengan demikian 

permodalan adalah penilaian terhadap kecukupan modal bank dalam mengcover 

eksponsur saat ini dan juga sebagai penekan risiko di masa depan. Mengacu pada 

ketentuan Bank Indonesia PBI No. 10/15/PBI/2008 dalam melakukan penilaian 

terhadap komponen permodalan yaitu sebagai berikut ini: 

a. Kecukupan bank dalam memenuhi kewajiban tersediannya modal minimum 

suatu bank (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku 

b. Komposisi modal 

c. Tren kedepan 

d. Aktiva produktif dengan membandingkan modal bank 

e. Kemampuan bank menjaga laba ditahan 

f. Rencana permodalan bank dalam menggembangkan suatu perekonomian  

g. Jaringan yang luas untuk sumber permodalan 

h. Kinerja keuangan pemegang saham dalam peningkatan modal bank 

Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 mewajibkan setiap perbankan yang ada 

di Indonesia harus disediakan modal sebesar 8% dari ATMR. Adapun definisi, 

penjelasan serta cara perhitungannya adalah sebagai berikut ini: 
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Capital (Modal) adalah pendanaan ekuitas dan utang pada suatu 

perusahaan perbankan yang dihitung menurut besaran berbagai sumber pendanaan, 

dapat juga dikatakan sebagai kemampuan suatu bank dalam menghasilkan 

pendapatan dimasa datang dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berikut ini 

adalah komponen-komponen modal bank. 

a. Modal Inti: 

1. Modal disetor adalah para pemilik modal yang telah menyetorkan modalnya 

secara efektif. 

2. Agio saham adalah kekayaan bersih yang dimiliki oleh perusahaan karena 

menjual saham diatas nilai pari. 

3. Modal sumbangan adalah modal yang berasal dari sumbangan yang diterima 

oleh bank. 

4. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang 

ditahan atau laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan 

rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota sebagai cadangan 

umum modal. 

5. Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang 

ditahan atau laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan 

rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota sebagai cadangan 

umum modal. 

6. Laba ditahan adalah seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah 

dikurangi pajak mencakup laba tahun lalu dan laba ditahan. 



17 
 

 
 

7. Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan 

setelah dikurangi pajak. 

a. Modal pelengkap  

Modal pelengkap terdiri 

1. Cadangan relevansi aktiva tetap cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian 

kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral 

Pajak. 

2. Penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah cadangan yang dibentuk 

dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk 

menampung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak diterimanya kembali 

sebagian atau seluruh aktiva. 

3. Modal pinjaman adalah modal atau pinjaman yang didukung oleh instrument 

atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dengan ciri sebagaimana 

dimaksudkan dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Pada pos ini dimaksudkan pula 

kelebihan setoran modal atas modal dasar yang tercantum dalam anggaran 

dasar. 

4. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian 

hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan 

dalam hal terjadi likuidasi hak tagiannya berlaku paling akir dari semua 

simpanan dan pinjaman diterima. Jenis pinjaman yang dimaksudkan kedalam 

pos ini adalah pinjaman yang diperoleh dari pihak terkait dengan bank dana 
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atau pihak lain yang memenuhi persyaratan tertentu, misalnya jangka waktu 

dan persyaratan penarikan atau pembayaran sesuai dengan ketentuan bank 

Indonesia 

Seluruh bank di Indonesia dicanangkan untuk memiliki kecukupan modal 

yang cukup dalam menjaga likuiditas. Perbankan tidak akan secara serta-merta dalam 

menyalurkan dananya kemasyarakat. Dalam menghitung kecukupan modal terlebih 

dahulu mengetahui ATMR perbankan tersebut. 

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015 : 17) ATMR atau aktiva 

tertimbang menurut risiko merupakan dasar yang digunakan untuk menghitung 

kebutuhan modal bank untuk menutup risiko kredit. 

Total ATMR merupakan hasil dari aktiva-aktiva berisiko yang dimiliki 

perbankan, dimana definisi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. ATMR untuk Risiko Kredit:  

Risiko kredit adalah Jumlah kredit yang disalurkan dan mengalami kegagalan 

oleh pihak debitur dalam memenuhi suatu kewajiban membayar cicilan 

(angsuran) beserta bunga yang sudah tertulis dalam suatu perjanjian yang sudah 

disepakati, risiko kredit dapat timbul apabila: 

- Pemberian kredit kepada nasabah yang tidak sesuai dengan kriteria 

- Bank menempatkan dana pada bank dan sebagai  penempatan antar bank 

- Bank melakukan transaksi derivative seperti kontrak berjangka forward 

atau swap dengan nasabah atau dengan bank lain. 

- Dibelinya surat berhaga koorporasi oleh bank 
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2. ATMR untuk Pasar : 

Risiko pasar adalah risiko terjadi karena kurangya investasi dan kondisi 

pasar itu sendiri yang berdampak pada posisi neraca dan rekening administratif 

termasuk didalamnya terdapat transaksi derivatif, risiko berubahnya harga opsi. 

Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas 

merupakan risiko pasar. Risiko pasar ini timbul apabila: 

- Dibeli valas oleh bank, pembelian valas ini akan berdampak apabila nilai 

rupiah anjlok jika nilai tukar terhadap USD lemah. 

- Bank membeli obligasi negara degan kupon tetap, ketika harga pasar 

obligasi akan turun apabia suku bunga pasar meningkat. 

- Transaksi derivative interest rate yang dilakukan bank ini bisa 

mengakibatkan kewajiban derivative untuk pihak counterparty. 

- Bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga. 

3. ATMR Operasional 

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena proses internal yang 

tidak berdayaguna, ini dapat terjadi karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, 

dan adanya kejadian eksternal yang telah mempengaruhi operasional bank. 

Risiko operasional adalah sebagai berikut: 

- Karakteristik dan kompleksitas bisnis 

- Sumber daya manusia 

- Teknologi dan infrastruktur pendukung 

- Fraud, baik internal maupun eksternal 
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- Kejadian eksternal 

Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Bank dapat dilakukan dengan cara modal bank 

(modal inti + modal pelengkap) dibandingkan ATMR. Perumusannya sebagai 

berikui: 

    
     

    
        

Contohnya: PT CIMB Niaga, memiliki modal sebesar Rp 8.477.311,- dan ATMR 

(aktiva tertimbang menurut risiko) sebesar Rp. 49.347.362,- sehingga dapat dihitung 

CAR sebagai berikut ini: 

    
     

    
        

    
            

             
        

CAR = 17,18 % 

Dari hasil perhitungan contoh diatas, dapat diartikan bahwa nilai 17,18% ini 

merupakan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, dan CAR dari PT Bank 

CIMB Niaga senilai 17,18 % dapat dikatakan bahwa PT Bank CIMB Niaga ini telah 

memenuhi syarat rasio kecukupan modal yaitu melebihi persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh BI yaitu melebihi 8,0%. Dari segi kecukupan modal, PT CIMB Niaga 

ini dapat dikategorikan sebagai Bank yang sehat. 
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2.2.4 Profitabilitas (ROA) 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam menerima laba dari 

seluruh aktivitas perusahaan dalam bentuk presentase yang dapat dilihat dari salah 

satu komponennya seperti ROA (Return on Asset). Dari teori ini kaitannya dalam 

penelitian yang sedang dilakukan adalah profitabilitas semakin tinggi jika tingkat 

kecukupan modal suatu bank tersebut tinggi dan risiko kredit yang rendah akan 

meningkatkan profitabilitas begitu juga sebaliknya.  

Menurut Subramanyan (2010 : 142) Profitabilitas merupakan faktor 

penting bagi kesehatan bank, karena profitabilitas dapat menunjang keberhasilan 

perbankan dalam meminimalisir beban dalam waktu yang relatif lama. Suksesnya 

kinerja perusahaan apabila sumber datanya finansial yaitu kontribusi laba atau 

untung. Salah satu indikator penting kekuatan perusahaan, melalui kegiatan-kegiatan 

operasional laba yang diperoleh oleh perusahaan yang disebut juga dengan laba.  

Profitabilitas ini diukur dengan ROA yaitu kemampuan dari suatu 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau bisa disebut dengan laba. Rasio ini 

dapat dirumuskan dengan: 

    
                  

            
        

Misalnya, Laporan Laba sebelum pajak PT. Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 5.786.927 

dan total aset sebesar Rp 1.974.124.810. Sehingga untuk ROA PT. Bank CIMB 

Niaga ini dapat dihitung seperti contoh dibawah ini: 
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ROA bank adalah 2,93% maka dapat dijelaskan jika laba bersih yang diperoleh 

perusahaan bernilai 0,0293, dimana perhitungan tersebut dapat dijabarkan apabila 

ROA bank meningkat akan diikuti dengan keuntungan yang dimiliki oleh suatu bank. 

Kesimpulan jika tingginya ROA mampu meningkatkan laba yang diperoleh, maka 

posisi perbankan yang dilihat dari segi aset dapat dinilai baik maka perlu 

dipertahankan. (Veithzal Rivai, 2007 : 720) 

2.2.5 Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas 

Risiko kredit adalah ketidak mampuan nasabah dalam memberikan dana 

yang sudah dipinjamkan, sehingga dalam prosesnya kredit mengalami masalah.  

(Kasmir, 2014 : 131) Risiko kredit adalah total kredit yang diberikan 

kepada nasabah, namun didalam perjalanannya terdapat kendala yaitu kreditur tidak 

mampu melunasi kewajibannya baik pokok beserta bunganya. Risiko Kredit 

berkaitan dengan profitabilitas, karena tingginya risiko kredit ini dapat menimbulkan 

pembengkakan kredit dalam jumlah besar sehingga bank dikatakan mempunyai 

masalah yang timbul dari pengembalian kredit yang tidak berjalan sesuai rencana 

yang sudah diharapkan. Dampak yang timbul dari ini adalah tidak didapatkannya laba 
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melalui kredit, sehingga risiko kredit ini dapat menimbulkan turunnya profitabilitas 

suatu perusahaan. 

Risiko kredit ini menggunakan (NPL) Non Performing Loan. 

Berdasarkaan pada penelitian terdahulu yang hasil risetnya mengatakan bahwa risiko 

kredit atau NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas adalah Dwi A Prasetyo, 

Ni putu Ayu Damayanti (2015), Made Ria Anggraeni, I made Sadha Suardhika 

(2014). 

2.2.6 Pengaruh Tingkat kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas 

Tingkat Kecukupan Modal adalah suatu cara untuk mengukur modal bank 

dan meningkatkan keseimbangan, memberdayagunakan sistem keuangan yang 

diperoleh dunia. 

(Subramaryam, 2010 : 142) tingkat kecukupan modal adalah pendanaan 

ekuitas dan utang pada suatu perusahaan perbankan yang dihitung menurut besaran 

berbagai sumber pendanaan, dapat juga dikatakan sebagai kemampuan bank dalam 

mendapatkan pendapatan dimasa depan dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

Rasio tingkat kecukupan modal terkait dengan profitabilitas karena guna rasio 

kecukupan modal dapat digunakan sebagai kepentingan-kepentingan lain sebagian 

juga untuk mendirikan usaha atau memperluas tingkatan  usaha serta dapat digunakan 

untuk menutup adanya risiko yang mungkin dapat terjadi. Kesehatan bank merupakan 

hal yang sangat penting, dengan memiliki rasio kecukupan modal yang baik maka 

nasabah akan terdorong untuk memberikan dananya disimpan di bank, kemudian 
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bank akan memutar dana dari nasabah melalui kredit. Kredit yang sudah disalurkan 

atau dipinjamkan kemasyarakat nantinya akan diperoleh bunga, melalui bunga 

diperolehlah laba suatu perusahaan tersebut. 

Tingkat kecukupan modal atau CAR (Capital Adequacy Ratio). 

Dinyatakan pada penelitian terdahulu jika rasio kecukupan modal berpengaruh 

terhadap rasio profitabilitas adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Ria 

Anggraeni dan I Made (2014), Edhi Satrio dan Muhammad Syaicu (2011). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Profitabilitas (ROA) adalah kemampuan suatu bank dalam menerima laba 

dari seluruh aktivitas perusahaan dalam bentuk presentase yang dapat dilihat dari 

salah satu komponennya seperti ROA (Return on Asset). Profitabilas merupakan 

tujuan pokok dari perusahaan perbankan dan mempunyai posisi vital untuk 

kelangsungan perusahaan perbankan, maka dari itu perbankan dihimbau untuk 

memperoleh profitabilitas yang cukup demi terjamin kelaangsungannya. Profitabilas 

perbankan ini yang diukur dengan ROA. ROA dikur dengan cara membandingkan 

laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva. Ada faktor-faktor yang mungkin bisa 

mempengaruhi profitabillitas yaitu risiko kredit yang diukur menggunakan NPL dan 

tingkat kecukupan modal yang diukur menggunakan CAR. 

Risiko kredit atau NPL (Non Performing Loan) berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan ROA atau Return On Asset, 

sehingga semakin tingginya risiko kredit atau NPL dapat memperburuk atau 
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penurunan terhadap profitabilitas dan juga sebaliknya, apabila risiko kredit turun, 

maka profitabilitas akan meningkat. Profitabilitas dalam keadaan baik apabila risiko 

kredit atau kredit bermasalah yang dialami oleh suatu perusahaan perbankan akibat 

tidak mampunya nasabah dari suatu perusahaan perbankan dalam melunasi kewajiban 

seluruhnya baik itu pokok dan bunganya kecil. Uraian diatas tersebut dapat diambil 

kesimpulan yaitu risiko kredit (NPL) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

Suatu perbankan dapat dikatakan baik atau sehat apabila tingkat risikonya dibawah 

dari 5%. 

Tingkat kecukupan modal adalah kemampuan suatu perusahaan 

perbankan dalam menutupi penurunan aktiva karena kerugian dari aktiva yang 

mengandung risiko. CAR (Capital Adequacy Ratio) dijadikan sebagai proksi 

pengukuran permodalan atau dapat disebut juga dengan tingkat kecukupan modal. 

Setiap perusahaan perbankan diwajibakan menyisihkan modalnya minimal sebesar 

8%. Semakin tinggi jumlah tingkat kecukupan modal suatu perusahaan maka akan 

semakin tinggi keuntungan perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian yang telah 

dijabarkan tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu tingkat kecukupan modal 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Uraian datas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas penelitian ini 

menggunakan Risiko kredit atau NPL (Non Performing Loan) dan tingkat kecukupan 

modal (CAR). Variabel dependen menggunakan profitabilitas, sehingga kerangka 

pikir dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Kerangka pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1:   Risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. 

H2:  Tingkat kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. 

 

Tingkat Kecukupan 

Modal (CAR) 
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Profitabilitas (ROA) 
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Risiko Kredit (NPL) 
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