BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu
Ada lima penelitian sebelumnya yang sangat bermanfaat dalam
penelitian ini sebagai bahan acuan yang dilakukan oleh :
1.

Bayu Sentosa (2011)

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan pertama adalah penelitian yang
dilakukan oleh Bayu Sentosa pada tahun 2011 dari STIE Perbanas Surabaya yang
membahas tentang “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank
Umum Swasta Nasional Go Public”. Permasalahan pada penelitian tersebut yaitu
variabel bebas yang terdiri darin rasio CAR, NPL, APB, ROA, NIM, BOPO, LDR
dan IRR dengan variabel terikatnya adalah Tingkat Kesehatan Bank dan variabel
manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat kesehatan bank-bank
umum swasta nasional go public.
Dalam penelitian Bayu Sentosa menggunakan teknik purposive
sampling dan untuk teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis regresi
logistik dengan periode penelitian yaitu periode 2005 sampai dengan tahun 2009.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan metode
pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan menggunakan sampel Bank
Umum Swasta Nasional Go Public di BEI. Dalam penelitian tersebut dapat
disimpulkan bahwa :
1. Variabel CAR, NPL, APB, ROA, NIM, BOPO, LDR dan IRR secara simultan
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memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum
Swasta Nasional Go Public.
2. Variabel CAR, ROA, LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak
signifikan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Go Public.
3. Variabel NPL, APB, BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak
signifikan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Go Public.
4. Variabel NIM secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap
Tingkat Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Go Public.
5. Variabel IRR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan
terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Go Public.
2.

Medyana Puspasari (2012)

Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Medyana
Puspasari pada tahun 2012 dari STIE Perbanas Surabaya yang membahas tentang
“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Predikat Tingkat Kesehatan Bank Umum
Swasta Nasional Devisa”. Permasalahan pada penelitian tersebut yaitu variabel
bebas yang terdiri dari rasio NPL, APB, ROA, NIM, BOPO, FBIR, LDR, IRR dan
PDN dengan variabel terikatnya adalah Predikat Tingkat Kesehatan Bank dan
variabel manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap predikat tingkat
kesehatan bank-bank umum swasta nasional Devisa.
Dalam penelitian Medyana Puspasari menggunakan teknik purposive
sampling dan untuk teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis regresi
logistik dengan periode penelitian yaitu periode 2007 sampai dengan tahun 2010.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan metode
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pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan menggunakan sampel Bank
Umum Swasta Nasional Devisa. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan
bahwa :
1. Variabel NPL, APB, ROA, NIM, BOPO, FBIR, LDR, IRR dan PDN secara
simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Predikat Kesehatan Bank
Umum Swasta Nasional Devisa.
2. Variabel APB dan ROA secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak
signifikan terhadap Predikat Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
3. Variabel LDR, NPL, BOPO, NIM, FBIR secara parsial memiliki pengaruh
negatif yang tidak signifikan terhadap Predikat Kesehatan Bank Umum Swasta
Nasional Devisa.
4. Variabel IRR dan PDN secara parsial memiliki pengaruh positif atau negatif
yang signifikan terhadap Predikat Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional
Devisa.
3.

Beata Dinda Permatasari (2013)

Penelitian terdahulu ketiga adalah penelitian yang dilakukan Beata Dinda
Permatasari pada tahun 2013 dari STIE Perbanas Surabaya yang membahas tentang
“Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Swasta
Nasional Go Public”. Permasalahan pada penelitian tersebut adalah untuk
mengetahui signifikan pengaruh dari Rasio Permodalan, Aktiva Produktif,
Rentabilitas, Likuiditas dan Sensitivitas secara bersama-sama maupun parsial
terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Go Public. Dan variabel
manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap skor kesehatan bank-bank
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umum swasta nasional go public.
Variabel yang digunakan pada penelitian tersebut terdiri dari variabel
bebas yaitu CAR (X1), NPL (X2), ROA (X3), ROE (X4), BOPO (X5), LDR (X6),
dan IRR (X7) sedangkan variabel tergantung (Y) yaitu skor kesehatan bank. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, dengan
menggunakan subyek kelompok Bank Umum Swasta Nasional Go Public dengan
laporan tahunan.
Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder,
yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari neraca dan laporan keuangan bank
tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Teknik analisis yang digunakan adalah
Regresi Linear Berganda.
Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa :
1.

Variabel CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR, dan IRR secara bersamasama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Skor Kesehatan pada Bank
Umum Swasta Nasional Go Public dengan periode penelitian tahun 2007
sampai dengan 2011.

2.

Variabel ROA, ROE dan LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang
signifikan terhadap Skor Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Go
Public.

3.

Variabel CAR dan NIM secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak
signifikan terhadap Skor Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Go
Public.

4.

Variabel NPL dan BOPO secara parsial pengaruh negatif yang tidak signifikan
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terhadap Skor Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public.
5.

Variabel IRR secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap
Skor Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public.

4.

Dhita Dhora Damayanti (2014)

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Dhita Dhora Damayanti pada tahun 2014
yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha dan Good Corporate Governance Terhadap
Skor Kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”. Permasalahan
pada penelitian ini yaitu apakah variabel NPL, CKPN atas kredit, IRR, PDN, LDR,
IPR, BOPO, FBIR dan skor komposit GCG secara bersama-sama memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan bank pada Bank Umum Swasta
Nasional Devisa serta variabel manakah yang memiliki pengaruh paling dominan.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan
teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian tersebut
dapat disimpulkan bahwa :
1. Variabel NPL, CKPN atas kredit, IRR, PDN, LDR, IPR, BOPO, FBIR dan
GCG secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Skor
Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
2. Variabel CKPN atas kredit, IPR, dan GCG secara parsial memiliki pengaruh
positif yang tidak signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Swasta
Nasional Devisa.
3. Variabel NPL, IRR dan PDN secara parsial memiliki pengaruh negatif yang
tidak signifikan terhadap Skor Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional
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Devisa.
4. Variabel LDR dan FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang
signifikan terhadap Skor Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional
Devisa.
5. Variabel BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Skor
Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
5.

Maria Constantin Katarina Hewen (2014)

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Maria Constantin Katarina Hewen pada
tahun 2014 yang menggunakan judul “Pengaruh Risiko Risk Based Bank Rating
terhadap Skor Kesehatan Bank Go Public di Indonesia”. Permasalahan pada
penelitian tersebut yaitu variabel bebas yang terdiri dari rasio GCG, NPL, LDR,
IRR, CAR, ROA, dan NIM dengan variabel terikatnya adalah skor kesehatan bank.
Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dan teknik
analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Untuk periode
penelitian yang digunakan yaitu selama 2010-2012. Data yang digunakan dalam
penelitian tersebut adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan
dari neraca dan laporan keuangan bank. Metode pengumpulan data menggunakan
dokumentasi yang menggunakan sampel Bank Go Public di Indonesia.
Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa :
1.

Variabel GCG, NPL, IRR, LDR, CAR, ROA, dan NIM secara simultan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank Go Public
di Indonesia.

2.

Variabel GCG dan LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak
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signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank Go Public di Indonesia.
3.

Variabel NPL, IRR, dan NIM secara parsial memiliki pengaruh negatif yang
signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank Go Public di Indonesia.

4.

Variabel CAR dan ROA secara parsial memiliki pengaruh positif yang
signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank Go Public di Indonesia.

2.2 Landasan Teori

Tabel 2.1
PERBANDINGAN PENELITIAN SEBELUMNYA
DAN PENELITIAN SEKARANG

PERBANDING
AN

VARIABEL
TERIKAT

VARIABEL
BEBAS

PERIODE
PENELITIAN
JENIS DATA

POPULASI

TEKNIK
SAMPLING
METODE
PENGUMPUL
AN DATA
TEKNIK
ANALISIS

Beata Dinda
Permatasari
(2013)

Dhita Dhora
Damayanti
(2014)

Maria
Constantin
Katarina
Hewen
(2014)

Peneliti
Sekarang
(Reni Mareta
Putri)

Skor
Kesehatan
Bank

Skor Kesehatan
Bank

Skor Kesehatan
Bank

Skor
Kesehatan
Bank

CAR, NPL,
ROA, ROE,
BOPO,
LDR, IRR

NPL, CKPN,
IRR,
PDN,
LDR,
IPR,
BOPO, FBIR,
dan GCG

GCG,
NPL,
LDR,
IRR,
CAR, ROA dan
NIM

CAR,
NPL,
ROA, ROE,
NIM, BOPO,
FBIR, LDR,
IRR, dan PDN

2005-2009
(Tahunan)
Sekunder

Tingkat
Kesehatan
Bank
NPL, APB,
ROA, NIM,
BOPO,
FBIR, LDR,
IRR, dan
PDN
2007-2010
(Tahunan)
Sekunder

2007-2011
(Tahunan)
Sekunder

2008-2012
(Tahunan)
Sekunder

2010-2012
(Tahunan)
Sekunder

Bank Umum
Swasta
Nasional Go
Public

Bank Umum
Swasta
Nasional
Devisa

Bank Umum
Swasta
Nasional Go
Public

Bank Umum
Swasta
Nasional
Devisa

Bank
Public
Indonesia

Purposive
Sampling

Purposive
Sampling

Purposive
Sampling

Purposive
Sampling

Purposive
Sampling

2012-2016
(Tahunan)
Sekunder
Bank Umum
Swasta
Nasional
Devisa
Go
Public
Purposive
Sampling

Dokumentasi

Dokumentasi

Dokumentasi

Dokumentasi

Dokumentasi

Dokumentasi

Regresi
Logistik

Regresi
Logistik

Regresi
Linier
Berganda

Regresi Linier
Berganda

Regresi Linier
Berganda

Regresi Linier
Berganda

Bayu Sentosa
(2011)
Tingkat
Kesehatan
Bank
CAR, NPL,
APB, ROA,
NIM, BOPO,
LDR, dan
IRR

Medyana
Puspasari
(2012)

Go
di

Sumber : Bayu Sentosa (2011), Medyana Puspasari (2012), Beata Dinda P (2013), Dhita Dhora
D (2014), Maria Constantin Katarina Hewen (2014), Ali Fahmi (2016)
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Pada landasan teori ini akan dibahas beberapa teori yang memiliki
keterkaitan dan yang mendukung pelaksanaan penelitian ini. Yakni tentang
pengertian kinerja keuangan bank serta hubungan rasio CAR, NPL, ROA, ROE,
NIM, BOPO, FBIR, LDR, IRR dan PDN. Sehingga dapat digunakan sebagai
landasan penyusunan hipotesis serta analisisnya.
Dari kelima penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yang ditunjukkan pada tabel 2.1 diatas.
2.2.1

Pengertian kesehatan bank

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu
Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan
kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam
menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan
bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola
(manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank (POJK No.4/POJK.03/2016).
Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank
melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi
semua kewajibannya dengan baik, yang sesuai dengan peraturan perbankan yang
berlaku. Kesehatan suatu bank sangatlah penting karena bank mengelola dana
masyarakat. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimiliki setiap
saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakai jika ingin tetap
dipercaya nasabahnya.
Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara
kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu
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kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintahan dalam
melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan
menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang
baik kepada masyakarat serta bermanfaat bagi perekonomian negara secara
keseluruhan.

2.2.2

Penilaian tingkat kesehatan bank

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Bank
NO
1
2
3

4

5

KRITERIA
PERINGKAT PROFIL MANAJEMEN RISIKO
PERINGKAT NILAI KOMPOSIT GCG
PEMODALAN
Capital Adequacy Ratio (CAR)
Pertumbuhan Modal Inti
KUALITAS ASET
Non Performing Loan (NPL)
Pertumbuhan Kredit yang Diberikan
RENTABILITAS

Return On Assets (ROA)
Return On Equty (ROE)
Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan
6 LIKUIDITAS
Loan To Deposit Ratio (LDR)
Dana Pihak Ketiga
7 EFISIENSI
Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)
NET INTEREST MARGIN (NIM)
Sumber : Majalah Infobank 2015

BOBOT
20.00%
20.00%
7.50%
2.50%
7.50%
2.50%
7.50%
5.00%
2.50%
7.50%
5.00%
7.50%
5.00%

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang
“Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum”, bahwa kesehatan bank merupakan
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sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan
terhadap bank. Metode tingkat kesehatan bank tersebut kemudian dikenal dengan
metode CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity).
Metode CAMELS adalah metode penilaian tingkat kesehatan bank
yang menilai dari berbagai indikator keuangan yang terdiri dari Permodalan,
Kualitas Aktiva, Rentabilitas, Likuditas, dan Sensitivitas.
Bank Indonesia menggunakan tujuh kriteria penilaian bank yaitu
berdasarakan ketentuan yang berlaku versi majalah Biro Riset InfoBank tahun 2015
yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Skor kesehatan suatu bank sesuai dengan
InfoBank dapat dihitung dengan berbagai rasio diatas.
A. Aspek Permodalan
Permodalan merupakan salah satu indikator utama kemampuan bank dalam
melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari maupun dalam rangka pengembangan
usaha kedepan, sehingga dengan hal itu diperlukan pengaturan tersendiri tentang
permodalan minimum yang harus dipertahankan oleh bank. Penilaian terhadap
permodalan meliputi: Kecukupan, komposisi, dan proyeksi permodalan serta
kemampuan permodalan bank dalam mengcover asset bermasalah (POJK
No.04/POJK.03/2016). Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank
dilakukan berdasarkan analisis komprehensif terhadap parameter/ indikator
permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/
indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi
permodalan bank (Veithzal Rivai, 2012). Berikut rasio kinerja keuangan yang
digunakan dalam mengukur permodalan :
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a) Capital Adequacy Ratio (CAR)
CAR adalah rasio yang mengukur seberapa jauh seluruh aktiva bank yang
mengandung risiko seperti kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank
lain yang didanai dari modal bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik
kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva
produktif yang berisiko. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (SEBI 6-23DPNP-2004-Lampiran):
CAR =

Modal Bank
ATMR

x 100% ……………………………………...……………..…(1)

Rasio CAR menunjukkan kemampuan sejauh mana kecukupan modal
bank yang digunakan untuk menutupi kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari
kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, untuk mengetahui
sejauh mana kemampuan bank dalam mengalokasikan dana dari modal sendiri
dalam bentuk surat-surat berharga.
Modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dikurangi
penyertaan (Sudirman, 2013:111). Modal inti terdiri dari modal disetor, L/R tahun
berjalan, agio saham, cadangan umum dan tujuan, laba ditahan dan L/R tahun lalu.
Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan
penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasi dan pinjaman subordinasi.
ATMR meliputi, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat
berharga, kredit yang diberikan, aktiva tetap, aktiva lain-lain, bank garansi yang
diberikan dan fasilitas kredit nasabah yang belum ditarik.
1)

ATMR aktiva on balance sheet diperoleh dengan cara mengalihkan nilai
nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko masing-masing aktiva
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dan balance sheet.
2)

ATMR aktiva off balance sheet diperoleh dengan cara mengalihkan nilai
nominal komponen komitmen, yaitu kredit yang diterima bank, kredit yang
diberikan bank kepada nasabah namun belum dipergunakan.
Dengan membandingkan perhitungan rasio modal terhadap kewajiban

penyediaan modal minimum 8 persen maka dapat diketahui apakah bank yang
bersangkutan memenuhi ketentuan atau tidak. Suatu bank dapat diklasifikasikan
sehat atau tidak melalui penggolongan tingkat kesehatan bank, berdasarkan metode.
b) Primary Ratio
Rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana penurunan yang terjadi
pada total asset yang masih di tutup oleh equity capital yang tersedia. Dan
dirumuskan sebagai berikut (Veithzal Rivai dkk, 2012) :
Primary Ratio =

Equity Capital
Total Asset

x 100% …………………………...……………...(2)

Dari kedua Rasio Permodalan yang telah dijelaskan diatas, maka
Variabel yang digunakan dalam penenlitian ini adalah rasio Capital Adequacy Ratio
(CAR).
B. Aspek Kualitas Aktiva Produktif
Kualitas aktiva suatu bank ditentukan oleh kemungkinana menguangkan kembali
kolektibilitas aktiva, semakin kecil kemungkinan menguangkan kembali aktiva
akan semakin rendah kualitas aktiva yang bersangkutan. Dengan demikian, demi
menjaga keselamatan uang yang dititipkan para nasabah, bank harus memiliki
cadangan dana yang cukup untuk memenuhi aktiva yang kualitasnya rendah.
Aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga
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dan penanaman lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.
Kualitas Aktiva Produktif suatu bank dapat dihitung dengan:
a) Non Performing Loan (NPL)
NPL adalah kredit masuk kedalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Rasio ini merupakan rasio yang merupakan kemampuan manajemen bank dalam
mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan suatu bank
kepada pihak ketiga. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin rendah total kredit
yang bersangkutan karena total kredit bermasalah memerlukan penyediaan PPAP
yang cukup besar sehingga biaya menjadi menurun, modal turun, dan laba juga
menurun. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga,
tidak termasuk kredit pada bank lain. NPL dapat dirumuskan sebagai berikut (SEBI
6-23-DPNP-2004-Lampiran):
NPL =

Kredit bermasalah
Total Kredit

x 100% …………………………………..…................(3)

Dimana :
1) Kredit bermasalah merupakan kredit yang terdiri dari kurang lancar (KL),
diragukan (D), dan macet (M).
2) Total kredit merupakan jumlah kredit kepada pihak ketiga untuk pihak
terkait maupun tidak terkait.
Semakin tinggi NPL maka semakin menurun kinerja atau profitabilitas
perbankan. Agar kinerja baik, maka setiap bank harus menjaga NPL nya berkisar
antara 5 persen sampai dengan 8 persen.
b) Aktiva Produktif Bermasalah (APB)
Rasio APB adalah aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan
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macet. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktif
bermasalah terhadap total aktiva produktif. Semakin tinggi rasio ini maka semakin
buruk jumlah aktiva produktif bank yang bermasalah sehingga menurutkan tingkat
pendapatan bank dan berpengaruh pada tingkat pendapatan bank dan berpengaruh
terhadap kinerja bank, sebaliknya semakin rendah maka akan semakin baik kualitas
aset produktifnya. Menurut Bank Indonesia , APB dapat dikatakan baik jika
nilainya berkisaran antara 5 persen sampai dengan 8 persen. Sehingga dapat
dirumuskan sebagai berikut (SEBI 6-23-DPNP-2004-Lampiran):
APB =

Aktiva Produktif Bermasalah
Total aktiva Produktif

x 100%..............................................................(4)

Dimana :
1) Aktiva produktif bermasalah merupakan aktiva produktif dengan kualitas
kurang lancar, diragukan, dan macet.
2) Aktiva produktif bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi PPAP)
dan rasio dihitung perposi dengan perkembangan selama 12 bulan terakhir.
3) Komponen aktiva produktif berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia.
Dari dua rasio Kualitas Aktiva yang telah dijelaskan diatas, maka
variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Non Performing Loan
(NPL).
C. Aspek Rentabilitas (Earnings)
Rentabilitas adalah alat untuk mengukur dan menganalisis tingkat efisiensi usaha
dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio Rentabilitas
bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama
periode tertentu dan bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen
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dalam menjalankan operasional perusahaannya.
Penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan
kesinambungan rentabilitas bank dilakukan dengan mempertimbangkan aspek
tingkat, tren, struktur, dan stabilitas dengan mempertimbangkan kinerja peer group
serta manajemen rentabilitas bank, baik melalui aspek kuantitatif maupun kualitatif
(POJK No.04/POJK.03/2014). Rasio kinerja keuangan yang dapat digunakan
dalam mengukur rentabilitas bank (Taswan, 2012;62) :
a) Return On Asset (ROA)
Rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan assetaset yang dimiliki perusahaan untuk dapat menghasilkan laba secara keseluruhan.
Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang
dicapai oleh bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan
asset. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (SEBI 6-23-DPNP2004-Lampiran):
ROA =

Laba Sebelum Pajak
Total Asset

x 100% ………........…...……………………..............(5)

Dimana :
1) Laba sebelum pajak merupakan laba bersih dari kegiatan operasional bank
sebelum pajak.
2) Total aktiva merupakan rata-rata volume usaha.
b) Return On Equity (ROE)
Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan
laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Semakin tinggi ROE maka
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semakin tinggi laba bersihnya yang menyebabkan harga saham bank semakin besar
pula. Rasio ini merupakan indikator yang cukup penting bagi para pemegang saham
karena rasio ini menggambarkan seberapa besar bank telah menghasilkan laba dari
jumlah dana yang telah mereka investasikan pada suatu bank tertentu. Dapat
dihitung dengan rumus sebagi berikut (SEBI 6-23-DPNP-2004-Lampiran):
ROE =

Laba Setelah Pajak
Modal inti

x 100% …………….…………...…………..................(6)

Dimana :
1) Perhitungan modal inti berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang
KPMM yang berlaku.
c)

Net Interest Margin (NIM)

Dengan rasio NIM dapat diketahui apakah bank mampu menghasilkan pendapatan
bunga bersih dengan penempatan aktiva produktif. Rumus Perhitungan Net Interest
Margin (NIM) adalah sebagai berikut (SEBI 6-23-DPNP-2004-Lampiran):
Pendapatan Bunga Bersih

NIM =Rata−Rata Aktiva Produktif x100% ……………………….…………............(7)
Dari rumus diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut ;
1) Pendapatan bunga bersih merupakan hasil dari pendapatan bunga dikurangi
dengan beban bunga.
2) Aktiva produktif adalah rata-rata aktiva produktif yang digunakan terdiri
dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia,
surat-surat berharga, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali, Obligasi Pemerintah, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan
derivatif, pinjaman dan pembiayaan syariah/piutang, tagihan akseptasi,
penyertaan saham serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit.
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d) Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
Rasio BOPO ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank
dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin
kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang
bersangkutan (kasmir,2014). Semakin efisien operasional, maka semakin efisien
pula dalam penggunaan aktiva untuk mengasilkan keuntungan. Yang dapat
dirumuskan sebagai berikut (SEBI 6-23-DPNP-2004-Lampiran):
Total Beban Operasional

BOPO = Total Pendapatan Operasional x 100% ……………………………............(8)
Dimana :
1) Beban operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan
kegiatan usaha bank yang umumnya terdiri dari beban bunga rupiah dan dan
beban bunga valuta asing serta beban operasional lainnya.
2) Total pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan
hasil dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima, terdiri dari
pendapatan bunga dan pendapatan operasional selain bunga.
e) Fee Based Income Ratio (FBIR)
FBIR merupakan pendapatan yang diperoleh dari jasa diluar bunga dan provisi
pinjaman. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank lainnya ini antara
lain diperoleh dari biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan
komisi, biaya sewa, biaya iuran dan biaya lainnya. Semakin tinggi rasio FBIR maka
semakin tinggi pula pendapatan operasional diluar bunga. Rumus FBIR adalah
(SEBI 6-23-DPNP-2004-Lampiran) :
FBIR =

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑥 100%............................(9)
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Berdasarkan semua Rasio Rentabilitas yang telah dijelaskan diatas,
maka semua rasio digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini.
D. Aspek Likuiditas
Rasio likuiditas adalah risiko ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban
yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau aset likuid
berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa menggangu aktivitas dan kondisi
keuangan

bank

(Ikatan

Bankir

Indonesia,

2013;

124

dan

POJK

No.18/POJK.03/2016).
Suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat
memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua
deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi
penangguhan (Kasmir, 2012). Pengukuran Likuiditas bank ini dapat diukur dengan
rasio berikut:
a) Loan to Deposit Ratio (LDR)
Rasio LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit
yang diberikan dibanding dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang
digunakan (Kasmir, 2014:225). Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang
menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya
dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari
masyarakat.
Bank Indonesia menetapkan maksimum LDR sebesar 110% apabila
melebihi batas tersebut maka bank dapat dinilai tidak sehat dan jika dibawah 110%
maka likuiditas bank tersebut dapat dikatakan sehat (Veithzal Rivai dkk, 2012:484).
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Semakin tinggi LDR maka semakin rendah kemampuan likuiditasnya, disebabkan
karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin
besar. Yang dapat dirumuskan sebagai berikut (SEBI 6-23-DPNP-2004-Lampiran):
LDR =

Total Kredit yang Diberikan
DPK

x 100% ……………………………………….(10)

Dimana :
1) Total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit pada
bank lain).
2) Dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka (tidak
termasuk antar bank).
b) Loan to Asset Ratio (LAR)
Rasio LAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yang
menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan
menggunakan total asset yang dimiliki bank (Veithzal Rivai dkk, 2012:484).
Semakin tinggi LAR maka semakin kecil tingkat likuiditas karena jumlah asset
diperlukan untuk membiayai kredit yang semakin besar. Yang dapat dirumuskan
sebagai berikut (Veithzal Rivai dkk, 2012):
LAR =

Jumlah Kredit yang Diberikan
Total Asset

x 100%...........................................................(11)

Dimana :
1) Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak
termasuk kredit pada bank lain).
2) Aktiva merupakan penjumlahan dari aktiva tetap dengan aktiva lancar yang
dimiliki bank.
c)

Investing Policy Ratio (IPR)
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Rasio IPR merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajiban kepada para
deposan dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimiliki (Kasmir,
2012:316). IPR menggambarkan kemampuan bank dalam menyediakan dana dalam
membayar kembali kewajibannya dengan mencairkan surat-surat berharga atau
untuk mengukur seberapa besar dana bank yang dialokasikan dalam bentuk surat
berharga, kecuali kredit. IPR dapat dirumuskan sebagai berikut :

IPR=

Surat Berharga yang dimiliki bank
Total Dana Pihak Ketiga

x 100%.........................................................(12)

Dimana :
1) Komponen surat-surat berharga terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
surat berharga yang dimiliki, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali (Reverse Repo) dan obligasi pemerintah.
2) Total dana pihak ketiga mencangkup giro, tabungan, simpanan berjangka,
dan sertifikat deposito (tidak termasuk antar bank).
d) Cash Ratio (CR)
Cash Ratio adalah alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank dan
harus segera dibayar. CR dapat dijadikan ukuran untuk meneliti kemampuan bank
dalam membayar kembali simpanan atau memenuhi kebutuhan likuiditasnya pada
saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimiliki. CR dapat dirumuskan
sebagai berikut (Veithzal Rivai dkk, 2012):
Aktiva Likuid

CR = Pasiva Likuid x 100%....................................................................................(13)
Dimana :
1) Aktiva likuid diperoleh dengan menjumlahkan neraca dari sisi kiri aktiva
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yaitu kas, giro BI dan giro pada bank lain.
2) Pasiva likuid adalah komponen dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan,
simpanan berjangka dan sertifikat deposito. Semakin tinggi rasio ini maka
semakin tinggi likuiditas bank.
Dari semua Rasio Likuiditas yang telah dijelaskan, maka variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR).
E. Sensitivitas
Sensitivitas adalah kemampuan bank dalam menghadapi keadaan pasar (nilai tukar)
yang sangat berpengaruh pada tingkat profitabilitas suatu bank. Rasio ini digunakan
mencegah kerugian bank yang timbul akibat dari pergerakan nilai tukar. Faktor
yang mempengaruhi terjadinya risiko nilai tukar atau kurs antara lain neraca
pembayaran, perubahan tingkat suku bunga, situasi politik Negara, intervensi bank
sentral, pertumbuhan ekonomi, dan isu dari instrumen pasar dan kaum investor
(Sudirman, 2013). Rasio yang digunakan peneliti dalam analisis sensitivitas bank
adalah:
a) IRR (Interest Rate Risk)
IRR adalah risiko yang muncul akibat berubahnya tingkat bunga. Rasio ini
digunakan untuk mengukur risiko usaha bank ditinjau dari bunga yang diterima
bank apakah lebih kecil bila dibandingkan dengan bunga yang harus dibayar oleh
bank, semakin besar semakin bagus. Yang dirumuskan sebagai berikut:
IRSA (Interest Rate Sensitive Asset)

IRR= IRSL (Interest Rate Sensitive Liability) x 100%..................................................(14)
Dimana :
1) IRSA yaitu meliputi Sertifikat Bank Indonesia (SBI), giro pada bank lain,
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penempatan pada bank Lain, Surat Berharga yang dimliki, Kredit yang
Diberikan, Obligasi Pemerintah, Reserve Repo.
2) IRSL yaitu meliputi Giro, Tabungan, Simpanan Berjangka, Sertifikat
Deposito, Surat Berharga yang diterbitkan, simpanan dari bank Lain,
Pinjaman yang diterima.
b) Posisi Devisa Netto (PDN)
PDN dapat didefinisikan sebagai rasio yang menggambarkan tentang perbandingan
antara selisih aktiva valas dan pasiva valas ditambah dengan selisih bersih off
balance sheet dibagi dengan modal, dan semuanya dinyatakan dalam rupiah. Yang
dirumuskan sebagai berikut:
PDN =

(Aktiva Valas−Pasiva Valas)+ Selisish Off Balance Sheet
Modal

x 100%........................(15)

Dimana :
1) Aktiva Valas : Giro pada bank lain + Penempatan pada bank lain + Surat
berharga yang dimiliki + Kredit yang diberikan.
2) Pasiva Valas : Giro + Simpanan berjangka + Sertifikat deposito + Surat
berharga yang diterbitkan + Pinjaman diterima.
3) Off Balance Sheet yaitu Tagihan dan Kewajiban Komitmen kontijensi
(Valas).
4) Modal : modal disetor + agio (disagio) + opsi saham + modal sumbangan +
data setoran modal + selisih penjabaran laporan keuangan + selisih penilaian
kembali aktiva tetap + laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga
+ selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan + pendapatan
komprehensif lainnya + saldo laba(rugi).
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Berdasarkan kedua Rasio sensitivitas yang telah dijelaskan diatas, maka
semua rasio digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini.

Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Swasta
Nasional Devisa Go Public
I.

Pengaruh rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Skor
Kesehatan Bank.
Pengaruh CAR terhadap Skor Kesehatan Bank adalah searah , yaitu pada saat
CAR suatu bank naik maka kemapuan permodalan bank itu juga akan naik.
Sebaliknya, ketika CAR turun maka kemampuan bank itu akan turun,
sehingga skor kesehatan bank tersebut dapat turun. Biro Riset InfoBank
menentukan ukuran CAR terbaik adalah 8 persen keatas dengan bobot
penilaian 15 persen. Dengan demikian semakin tinggi CAR tingkat kesehatan
bank akan semakin tinggi pula dan Skor kesehatan bank adalah positif (+).
Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Bayu Sentosa (2011) dan
Beata Dinda Permatasari (2013) menyimpulkan bahwa pengaruh CAR
terhadap Skor Kesehatan Bank adalah positif tidak signifikan. Maria
Constantin Katarina Hewen (2014) menyimpulkan bahwa pengaruh CAR
terhadap Skor Kesehatan Bank adalah positif signifikan.

II.

Pengaruh rasio keuangan Non Performing Loan (NPL) terhadap Skor
Kesehatan Bank.
Pengaruh NPL terhadap Skor Kesehatan adalah berlawanan arah. Hal ini
disebabkan naiknya NPL suatu bank itu berarti semakin banyak kredit
bermasalah yang menyebabkan turunnya kualitas aktiva dan turunnya
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pendapatan bank, sehingga mengakibatkan laba bank akan turun dan skor
kesehatan suatu bank tersebut juga turun. Menurut Biro Riset InfoBank NPL
terbaik adalah 5 persen. Dengan demikian hubungan antara rasio NPL
terhadap Skor kesehatan bank adalah negatif (-).
Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Bayu Sentosa (2011),
Medyana Puspasari (2012), Beata Dinda (2013) dan Dhita Dhora (2014)
menyimpulkan bahwa pengaruh NPL terhadap Skor Kesehatan Bank adalah
negatif tidak siginifikan, sedangkan Maria Constantin Katarina Hewen
(2014) menyimpulkan bahwa pengaruh NPL terhadap Skor Kesehatan Bank
adalah negatif signifikan.
III.

Pengaruh rasio keuangan Return On Asset (ROA) terhadap Skor Kesehatan
Bank.
Pengaruh ROA terhadap Skor Kesehatan adalah searah, yaitu apabila laba
meningkat maka ROA juga akan mengalami peningkatan, sehingga
peningkatan laba tersebut menyebabkan modal bank juga bertambah dan skor
kesehatan suatu bank akan mengalami peningkatan. Dengan demikian
hubungan rasio ROA terhadap Skor kesehatan bank adalah positif (+).
Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Bayu Sentosa (2011),
Medyana Puspasari (2012) menyimpulkan bahwa pengaruh ROA terhadap
Skor Kesehatan Bank adalah positif tidak signifikan. Beata Dinda Permatasari
(2013) dan Maria Constantin Katarina Hewen (2014) menyimpulkan bahwa
pengaruh ROA terhadap Skor Kesehatan Bank adalah positif signifikan.

IV.

Pengaruh rasio keuangan Return On Equity (ROE) terhadap Skor Kesehatan
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Bank.
Pengaruh ROE terhadap Skor Kesehatan adalah searah, yaitu apabila ROE
meningkat ini berarti terjadi kenaikan laba bersih bank. Hal ini akan
berpengaruh pada kenaikan laba sehingga profitabilitas bank juga akan naik
dan skor kesehatan suatu bank akan mengalami peningkatan. Dengan
demikian hubungan rasio ROE terhadap Skor kesehatan bank adalah positif
(+).
Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Beata Dinda Permatasari
(2013) menyimpulkan bahwa pengaruh ROE terhadap Skor Kesehatan Bank
adalah positif signifikan.
V.

Pengaruh rasio keuangan Net Interest Margin (NIM) terhadap Skor
Kesehatan Bank.
Pengaruh NIM terhadap Skor Kesehatan adalah searah, NIM menunjukkan
kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan
melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit apabila bank telah
melaksanakan tugasnya secara baik maka bank akan dapat memperoleh
selisih positif pendapatan bunga. Dengan demikian hubungan rasio NIM
terhadap Skor kesehatan bank adalah positif (+).
Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Bayu Sentosa (2011)
menyimpulkan bahwa pengaruh NIM terhadap Skor Kesehatan Bank adalah
positif signifikan. Medyana Puspasari (2012) menyimpulkan bahwa pengaruh
NIM terhadap Skor Kesehatan Bank adalah negatif tidak signifikan,
sedangkan Beata Dinda (2013) menyimpulkan bahwa pengaruh NIM
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terhadap Skor Kesehatan Bank adalah positif tidak signifikan. Dan Maria
Constantin Katarina Hewen (2014) menyimpulkan bahwa pengaruh NIM
terhadap Skor Kesehatan Bank adalah negatif signifikan.
VI.

Pengaruh rasio keuangan Beban Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO) terhadap Skor Kesehatan Bank.
Pengaruh BOPO terhadap Skor Kesehatan adalah Berlawanan arah, yaitu
ketika BOPO mengalami kenaikan, maka tingkat pendapatan bank akan
mengalami penurunan, karena bank tidak dapat menutup beban operasional
dengan pendapatan operasionalnya. Sehingga skor kesehatan suatu bank akan
mengalami penurunan. Dengan demikian hubungan rasio BOPO terhadap
Skor kesehatan bank adalah negatif (-).
Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Bayu Sentosa (2011),
Medyana Puspasari (2012), Beata Dinda (2013) menyimpulkan bahwa
pengaruh BOPO terhadap Skor Kesehatan Bank adalah negatif tidak
signifikan. Dhita Dhora Damayanti (2014) menyimpulkan bahwa pengaruh
BOPO terhadap Skor Kesehatan Bank adalah negatif signifikan.

VII.

Pengaruh rasio keuangan Fee Based Income Ratio (FBIR) terhadap Skor
Kesehatan Bank.
Pengaruh FBIR terhadap Skor Kesehatan adalah searah, FBIR menunjukkan
peningkatan pendapatan operasional diluar pendapatan bunga dengan
presentase peningkatan lebih besar dari pada presentase peningkatan
pendapatan operasional, akibatnya pendapatan dari hasil investasi akan lebih
besar dibandingkan dengan peningkatan biaya bunga yang harus dikeluarkan,
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hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya laba yang diperoleh bank, dan
juga akan berpengaruh pada peningkatan skor kesehatan bank. Dengan
demikian hubungan rasio FBIR terhadap Skor kesehatan bank adalah positif
(+).
Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Medyana Puspasari
(2012) menyimpulkan bahwa pengaruh FBIR terhadap Skor Kesehatan Bank
adalah negatif tidak signifikan. Sedangkan Dhita Dhora Damayanti (2014)
menyimpulkan bahwa pengaruh FBIR terhadap Skor Kesehatan Bank adalah
positif signifikan.
VIII.

Pengaruh rasio keuangan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Skor
Kesehatan Bank.
Pengaruh LDR terhadap Skor Kesehatan memiliki dua pengaruh yaitu
positif/negatif (+/-) tergantung pada sumber dana yang dialokasikan untuk
kredit. Ketika LDR meningkat, ini berarti terjadi kenaikan kredit yang
diberikan lebih besar dari pada total dana pihak ketiga atau total kredit yang
diberikan kepada masyarakat jauh meningkat lebih besar, menyebabkan
pendapatan bunga kredit mengalami peningkatan yang berpengaruh pada
pendapatan operasional bank menjadi meningkat. Sedangkan nilai LDR bisa
melebihi dari 100% dikarenakan sumber dana yang dialokasikan untuk kredit
tidak hanya bersumber dari dana pihak ketiga tetapi bisa dari dana pihak
pertama ataupun dari dana pihak kedua. Hal ini berpengaruh pada skor
kesehatan bank yang dapat bernilai positif maupun negatif. LDR yang baik
yaitu antara 85% hingga tidak lebih dari 100% atau dibawah 50%. Dengan
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demikian hubungan rasio LDR terhadap Skor kesehatan bank adalah positif
(+/-).
Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Bayu Sentosa (2011) dan
Maria Constantin Katarina Hewen (2014) menyimpulkan bahwa pengaruh
LDR terhadap Skor Kesehatan Bank adalah positif tidak signifikan. Medyana
Puspasari (2012) menyimpulkan bahwa pengaruh LDR terhadap Skor
Kesehatan Bank adalah negatif tidak signifikan. Sedangkan Beata Dinda
Permatasari (2013) dan Dhita Dhora Damayanti (2014) menyimpulkan
bahwa pengaruh LDR terhadap Skor Kesehatan Bank adalah positif
signifikan.
IX.

Pengaruh rasio keuangan Interest Rate Risk (IRR) terhadap Skor Kesehatan
Bank.
Pengaruh IRR terhadap Skor Kesehatan memiliki dua pengaruh yaitu
positif/negatif (+/-) tergantung pada kondisi tingkat bunga. Apabila IRR
positif, maka pendapatan bunga akan lebih besar dari pada biaya bunga,
sehingga laba cenderung mengalami peningkatan. Dan apabila IRR negatif,
saat bunga cenderung naik bisa saja bunga akan turun lebih besar dari pada
pendapatan bunga, sehingga laba cenderung mengalami penurunan. Dengan
demikian Skor kesehatan bank akan mengalami penurun.
Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Bayu Sentosa (2011) dan
Dhita Dhora (2014) menyimpulkan bahwa pengaruh IRR terhadap Skor
Kesehatan Bank adalah negatif tidak signifikan. Medyana Puspasari (2012)
menyimpulkan bahwa pengaruh IRR terhadap Skor Kesehatan Bank adalah
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positif atau negatif signifikan. Sedangakan Beata Dinda Permatasari (2013),
menyimpulkan bahwa pengaruh IRR terhadap Skor Kesehatan Bank adalah
positif tidak signifikan dan Maria Constantin Katarina Hewen (2014)
menyimpulkan bahwa pengaruh IRR terhadap Skor Kesehatan Bank adalah
negatif signifikan.
X.

Pengaruh rasio keuangan Posisi Devisa Netto (PDN) terhadap Skor
Kesehatan Bank.
Pengaruh PDN terhadap Skor Kesehatan yaitu positif/negatif (+/-) tergantung
pada trend valas. Pada kondisi valas naik, kenaikan pendapatan akan lebih
besar dari pada kenaikan biaya. Sehingga laba yang diperoleh bank akan
mengalami peningkatan, dengan demikian skor kesehatan bank akan
meningkat (+). Pada kondisi valas turun, penurunan pendapatan akan lebih
besar dari pada penurunan biaya. Maka laba yang diperoleh bank akan
mengalami penurunan (-).
Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Medyana Puspasari
(2012) menyimpulkan bahwa pengaruh PDN terhadap Skor Kesehatan Bank
adalah positif atau negatif signifikan. Beata Dinda (2013) dan Dhita Dhora
(2014) menyimpulkan bahwa pengaruh PDN terhadap Skor Kesehatan Bank
adalah negatif tidak signifikan.

2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran yang diperoleh dari landasan teori dapat dilihat
pada gambar berikut:
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Pada setiap kerangka pemikiran diatas, maka dapat diketahui bahwa
kegiatan suatu Bank adalah penghimpun dana dan alokasi dana. Dari semua
kegiatan yang dilakukan nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
bank. Untuk menilai kinerja keuangan bank maka dapat diukur dengan indikatorindikator yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva , Profitabilitas dan Efisiensi, likuiditas
serta sensitivitas. Rasio Permodalan diukur dengan menggunakan variabel CAR
yang memiliki pengaruh positif terhadap skor kesehatan bank. Rasio Kualitas
Aktiva diukur dengan variabel NPL yang memiliki pengaruh negatif terhadap skor

+/-
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kesehatan bank, untuk Rasio Rentabilitas diukur dengan menggunakan ROA, ROE,
NIM dan FBIR yang memiliki pengaruh positif terhadap skor kesehatan bank
sedangkan BOPO yang memiliki pengaruh negatif terhadap skor kesehatan bank.
Sedangkan untuk Rasio Likuiditas diukur dengan menggunakan LDR yang
memiliki pengaruh signifikan terhadap skor kesehatan bank, dan Sensitivitas diukur
dengan IRR serta PDN yang memiliki pengaruh signifikan terhadap skor kesehatan
bank. Dengan ini peneliti ingin mengetahui pengaruh rasio terhadap Skor
Kesehatan Bank.

2.4 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan latar belakang landasan teori yang dijelaskan, maka
diperoleh hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berkut:
1. CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, FBIR, LDR, IRR dan PDN secara
simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Skor Kesehatan pada
Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public.
2. CAR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor
Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public.
3. NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Skor
Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public.
4. ROA secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor
Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public.
5. ROE secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor
Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public.
6. NIM secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor
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Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public.
7. BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Skor
Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public.
8. FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor
Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public.
9. LDR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Skor
Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public.
10. IRR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Skor Kesehatan
pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public.
11. PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Skor
Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public.

