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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagi rujukan dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

2.1.1 Indah Lestari Dewi dan Nyoman Triaryati (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor internal 

bank (Equity to Aset Ratio, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, Bank 

Size, BOPO) dan faktor eksternal bank (GDP growth dan inflasi) terhadap Net 

Interest Margin pada bank umum di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 41 bank umum yang diambil 

dengan menggunakan metode sensus. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

adalah EA, LDR, Bank Size, dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap 

NIM. Sedangkan NPL berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap NIM. 

GDP growth dan inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

NIM. 

a. Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel independen, variabel dependen, dan teknik analisis data. Dimana 

variabel independen yang digunakan yaitu LDR dan NPL, variabel 
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dependen yang digunakan yaitu NIM, dan teknik analisis data yang 

digunakan yaitu Analisis regresi linear berganda. 

b. Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel independen dan pemilihan sampel. Dimana variabel independen 

yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu EA, Bank Size, BOPO,GDP 

growth dan inflasi. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel 

independen ROA, CAR, LDR, dan NIM. Sampel yang digunakan oleh 

peneliti terdahulu yaitu 41 bank umum yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2015. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel 12 bank di 

masing-masing Negara Indonesia dan Malaysia. 

2.1.2 Lie Jimmy Million, Anis Rachma Utary dan Irwansyah (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Non 

Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, dan Biaya operasional terhadap Net 

Interest Margin pada bank BUMN di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bank BUMN yang terdaftar di BI periode 2012-2015. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Variabel NPL memiliki pengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap NIM. Variabel CAR memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap NIM. Variabel biaya operasional memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap NIM. 

a. Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel independen, variabel dependen, dan teknik analisis data. Dimana 

variabel independen yang digunakan yaitu CAR dan NPL, variabel 
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dependen yang digunakan yaitu NIM, dan teknik analisis data yang 

digunakan yaitu Analisis regresi linear berganda. 

b. Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

pemilihan sampel. Dimana sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu 

yaitu bank BUMN yang terdaftar di BI periode 2012-2015. Sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan sampel 12 bank di masing-masing Negara 

Indonesia dan Malaysia. 

2.1.3 Sarwendah Nugrahaning P dan Sugeng Wahyudi (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh CAR, NPL dan 

LDR terhadap Net Interest Margin. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 23 bank komersial yang diambil dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis jalur dan Sobel test. Hasil dari penelitian ini adalah NPL berpengaruh 

negatif signifikan terhadap NIM. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap 

NIM. LDR berpengaruh positif signifikan terhadap NIM.. 

a. Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel independen dan variabel dependen. Dimana variabel independen 

yang digunakan yaitu CAR, LDR dan NPL, variabel dependen yang 

digunakan yaitu NIM. 

b. Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

pemilihan sampel dan teknik analisis data. Dimana sampel yang digunakan 

oleh peneliti terdahulu yaitu 23 bank komersial yang diambil dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan peneliti sekarang 
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menggunakan sampel 12 bank di masing-masing Negara Indonesia dan 

Malaysia. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti terdahulu 

yaitu Analisis jalur dan Sobel test. Sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan Analisis regresi linear berganda. 

2.1.4 Reza Dennyza Satriawan (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh variabel 

bebas secara simultan dan parsial terhadap variabel terikat. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah tahun 1999-

2008. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah adanya hubungan positif 

antara tabungan dengan NIM. Hubungan negatif antara deposito dengan NIM. 

Hubungan negatif giro dengan NIM. Serta hubungan negatif antara kredit yang 

disalurkan dengan NIM. 

a. Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel dependen dan teknik analisis data. Dimana variabel dependen 

yang digunakan yaitu NIM, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu 

Analisis regresi linear berganda. 

b. Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel independen dan pemilihan sampel. Dimana variabel independen 

yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu tabungan, deposito, giro dan 

kredit yang disalurkan. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

variabel independen ROA, CAR, LDR dan NPL. Sampel yang digunakan 

oleh peneliti terdahulu yaitu Bank Pembangunan Daerah tahun 1999-2008. 
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Sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel 12 bank di masing-

masing Negara Indonesia dan Malaysia. 

2.1.5 Aini Nihayati, Sugeng Wahyudi dan Muhamad Saichu (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Bank Size, 

BOPO, Risiko Kredit, dan Kekuatan Pasar terhadap Net Interest Margin. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank persero periode 2008-2012 

dengan menggunakan metode sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda, Uji asumsi klasik dan 

Uji F. Hasil dari penelitian ini adalah Bank Size tidak berpengaruh signifikan 

terhadap NIM. BOPO berpengaruh negatif terhadap NIM. Risiko kredit dan 

kekuatan pasar berpengaruh positif terhadap NIM. 

a. Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel dependen dan teknik analisis data. Dimana variabel dependen 

yang digunakan yaitu NIM, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu 

Analisis regresi linear berganda. 

b. Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel independen dan pemilihan sampel. Dimana variabel independen 

yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Bank size, BOPO, Risiko 

kredit dan kekuatan pasar. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

variabel independen LDR, NPL, ROA dan CAR. Sampel yang digunakan 

oleh peneliti terdahulu yaitu Bank persero periode 2008-2012 dengan 

menggunakan metode sampling. Sedangkan peneliti sekarang 
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menggunakan sampel 12 bank di masing-masing Negara Indonesia dan 

Malaysia. 

2.1.6 Svetlana Saksonova (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sektor perbankan di 

negara Baltik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA dan ROE. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan di 

kawasan Eropa serta Amerika Serikat. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berdasarkan strategi manajemen masing-masing perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini adalah ROA memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

NIM. Sedangkan ROE tidak berpengaruh terhadap NIM. 

a. Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel independen dan variabel dependen. Dimana variabel independen 

yang digunakan yaitu ROA, variabel dependen yang digunakan yaitu NIM. 

b. Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel independen, pemilihan sampel dan teknik analisis data. Dimana 

variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu ROE. 

Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen CAR, 

LDR dan NPL. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu 

perusahaan perbankan di kawasan Eropa serta Amerika Serikat. 

Sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel 12 bank di masing-

masing Negara Indonesia dan Malaysia. Teknik analisis data yang 

digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu berdasarkan strategi manajemen 
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masing-masing perusahaan. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

Analisis regresi linear berganda. 

2.1.7 Daniel K. Tarus, Yonas, B. Chekol dan Milka Mutwol (2012) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor penentu marjin 

bunga bersih bank umum di Kenya menggunakan data sekunder. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 44 bank komersial di Kenya. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Biaya operasional dan risiko kredit 

berpengaruh positif terhadap NIM. Pertumbuhan dan konsentrasi pasar 

berpengaruh negatif terhadap NIM. 

a. Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel dependen dan teknik analisis data. Dimana variabel dependen 

yang digunakan yaitu NIM, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu 

Analisis regresi linear berganda. 

b. Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel independen dan pemilihan sampel. Dimana variabel independen 

yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu biaya operasional, risiko 

kredit, pertumbuhan dan konsentrasi pasar. Sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan variabel independen LDR, NPL, ROA dan CAR. Sampel 

yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu 44 bank komersial di Kenya. 

Sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel 12 bank di masing-

masing Negara Indonesia dan Malaysia. 
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2.1.8 Hassan Hamadi dan Ali Awdeh (2012) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penentu 

margin komersial bunga bank di Lebanon. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bank tertentu, industri tertentu, kebijakan moneter, dan 

variabel ekonomi makro untuk periode 1996-2009. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan deposito, pinjaman, inflasi, tingkat 

diskonto bank sentral, tabungan nasional dan investasi domestik memiliki 

pengaruh positif terhadap NIM. Sedangkan kondisi makro ekonomi, karakteristik 

industri, tingkat diskonto bank sentral dan tingkat antar bank memiliki pengaruh 

yang lebih lemah terhadap NIM. 

a. Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel dependen dan teknik analisis data. Dimana variabel dependen 

yang digunakan yaitu NIM, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu 

Analisis regresi linear berganda. 

b. Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel independen dan pemilihan sampel. Dimana variabel independen 

yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu pertumbuhan deposito, 

pinjaman, inflasi, tingkat diskonto bank sentral, tabungan nasional, 

investasi domestik, kondisi makro ekonomi, karakteristik industri, tingkat 

diskonto bank sentral dan tingkat antar bank. Sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan variabel independen LDR, NPL, ROA dan CAR. Sampel 

yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu bank tertentu, industri 
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tertentu, kebijakan moneter, dan variabel ekonomi makro untuk periode 

1996-2009. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel 12 bank di 

masing-masing Negara Indonesia dan Malaysia. 

2.1.9 Hesti Budiwati dan Ainun Jariah (2012) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh NPL dan LDR 

terhadap NIM. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum 

swasta di Indonesia periode 2004-2007. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian 

ini adalah NPL dan LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NIM. 

a. Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel independen, variabel dependen dan teknik analisis data. Dimana 

variabel independen yang digunakan yaitu LDR dan NPL, variabel 

dependen yang digunakan yaitu NIM, dan teknik analisis data yang 

digunakan yaitu Analisis regresi linear berganda. 

b. Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu 

pemilihan sampel. Dimana sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu 

yaitu bank umum swasta di Indonesia periode 2004-2007. Sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan sampel 12 bank di masing-masing Negara 

Indonesia dan Malaysia. 

2.1.10 Taufik Hidayat, Hamidah dan Umi Mardiyati (2012) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji menganalisis pengaruh 

karakteristik bank dan inflasi di bank komersial terhadap NIM selama periode 

2006-2010. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank komersial 
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umum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Bank size, liquidity dan 

inflasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap NIM. 

a. Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel dependen dan teknik analisis data. Dimana variabel dependen 

yang digunakan yaitu NIM, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu 

Analisis regresi linear berganda. 

b. Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel independen dan pemilihan sampel. Dimana variabel independen 

yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Bank Size, liquidity dan 

inflasi. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen 

LDR, NPL, ROA dan CAR. Sampel yang digunakan oleh peneliti 

terdahulu yaitu bank komersial selama periode 2006-2010. Sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan sampel 12 bank di masing-masing Negara 

Indonesia dan Malaysia. 

2.2 Landasan Teori 

Teori-teori dasar yang melandasi penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

2.2.1 Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori sinyal (signaling theory) merupakan salah satu teori pilar dalam 

memahami manajemen keuangan. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat 

yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Sinyal 

tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati 
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maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat 

mengetahuinya. Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya 

dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak 

eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal 

yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (information content) untuk 

dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan. Informasi yang 

dipublikasikan sebagai pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai 

positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar. 

Secara umum, teori sinyal berkaitan dengan pemahaman tentang 

bagaimana suatu sinyal sangat bernilai atau bermanfaat sementara sinyal yang lain 

tidak berguna. Teori sinyal mencermati bagaimana sinyal berkaitan dengan 

kualitas yang dicerminkan di dalamnya dan elemen-elemen apa saja dari sinyal 

atau komunitas sekitarnya yang membuat sinyal tersebut tetap meyakinkan dan 

menarik. Selain itu, teori ini juga mencermati apa yang akan terjadi manakala 

sinyal yang diisyaratkan tidak sepenuhnya meyakinkan atau seberapa besar yang 

ketidakyakinan yang dapat ditoleransi sebelum sinyal tersebut menjadi tidak 

bermakna sama sekali (Gumanti, 2014). 

Menurut Brigham dan Houtson (2014), teori sinyal adalah suatu tindakan 

yang diambil oleh manajemen perusahaan dengan memberikan petunjuk kepada 

investor untuk menilai prospek perusahaan kedepannya. Hal ini dilihat dari sudut 

pandang informasi simetris dimana manajer dan investor memiliki informasi yang 
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sama tentang prospek perusahaan dan dari sudut pandang informasi asimetris 

dimana pihak manajer memiliki informasi yang berbeda dengan investor tentang 

prospek perusahaan. 

Jika  manajer  memiliki  keyakinan  bahwa  prospek  perusahaan  baik,  

dan karenanya ingin agar harga saham meningkat, manajer tersebut tentunya ingin 

mengkomunikasikan   hal   tersebut   kepada   para   investor.   Manajer   bisa 

menggunakan  utang  yang  lebih  banyak,  yang  nantinya  berperan  sebagai 

sinyal yang lebih terpercaya. Ini karena perusahaan yang meningkatkan utang bisa 

dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa 

yang akan datang. Investor diharapkan akan menangkap sinyal tersebut, sinyal  

yang  mengindikasikan  bahwa  perusahaan  mempunyai  prospek  yang prospektif  

di  masa  depan.  Jadi,  kita  dapat  menyimpulkan  dari  penjelasan diatas   

bahwasanya   hutang   merupakan   tanda   atau   signal   positif   dari perusahaan 

(Mardiyati et al., 2012). 

2.2.2 Teori Agensi (Agency Theory) 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi merupakan kumpulan 

kontrak antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) 

yang mengurus penggunaan serta pengendalian sumber daya ekonomi tersebut. 

Adanya hubungan kontraktual antara dua belah pihak atau lebih, dimana salah 

satu pihak menyewa pihak lain untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik 

yang meliputi pendelegasian wewenang. 

Manajer memiliki tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Manajer diberi kekuasaan oleh 
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pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dan hal 

ini menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut teori keagenan 

(agency theory). Perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal 

akan memunculkan adanya permasalahan antar kepentingan (conflict of interest). 

Sebagai agent dari pemilik, manajemen seharusnya bertindak untuk kemakmuran 

pemilik, namun karena risiko yang kemungkinan akan diterima oleh manajemen, 

maka mereka dalam pengambilan keputusan juga mempertimbangkan 

kepentingannya. Perbedaan kepentingan ini akan memunculkan masalah-masalah 

keagenan (agency problem). 

Masalah keagenan (agency problem) yang potensial ini muncul ketika 

manajer perusahaan memiliki kurang dari 100% saham perusahaan. Masalah 

keagenan (agency problem) yaitu konflik kepentingan yang potensial terjadi 

antara agen (manajer) dan pemegang saham pihak luar atau pemberi hutang 

(kreditur). hubungan keagenan merupakan hubungan yang rawan konflik, yaitu 

konflik kepentingan (agency conflict). Konflik terjadi karena pemilik modal selalu 

berusaha menggunakan dana sebaik-baiknya dengan risiko sekecil mungkin, 

sedangkan manajer (agent) cenderung mengambil ke-putusan pengelolaan dana 

untuk me-maksimalkan keuntungan yang sering ber-tentangan dan cenderung 

mengutamakan kepentingannya sendiri. 

Manajemen pihak yang diberikan kewenangan oleh pemilik perusahaan 

untuk mengelola perusahaan namun dalam kenyataanya jika perusahaan tidak 

memperoleh hasil yang menggembirakan seharusnya pemilik modal bisa 

memutuskan untuk mengganti manajemen yang tidak meningkatkan kemakmuran. 
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hubungan keagenan yang terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengelolaan manajer, pe-misahan tersebut terjadi karena pemilik modal 

melakukan diversifikasi portofolio dengan mendelegasikan kewenangan dan 

pengambilan keputusan kepada manajer dalam mengelola sejumlah dananya.  

(Hardiningsih & Oktaviani, 2012). 

2.2.3 Bank 

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan 

menjelaskan bahwa perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam menjalankan usahanya.  Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan 

untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. 

Dengan ini masyarakat percaya untuk menyimpan dananya di bank, dan bank pun 

juga percaya untuk meminjamkan dananya ke masyarakat tersebut. Bank adalah 

sebuah lembaga keuangan pegumpul dana dan penyalur kredit, yang berarti bank 

dalam operasinya mengumpulkan dana dari masyarakat kelebihan dana (surplus 

spending unit-SSU) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana (deficit spending unit- DSU) (Million et al., 2017). 

Peran bank sebagai perantara keuangan membuat roda perekonomian suatu 

negara tetap berjalan dengan mempertemukan pihak yang membutuhkan dan 

memiliki dana. Dalam menjalankan peranannya ini bank berusaha untuk 

mendapatkan pendapatan bunga bersih (Net Interest Margin) sebagai salah satu 

pendapatan terbesarnya agar tetap bisa bertahan hidup, dengan cara mengelola 

aset-aset produktifnya dengan baik. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi 
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khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan 

roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. 

Pada level ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan 

moneter sedangkan pada level mikro ekonomi bank merupakan sumber utama 

pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu (Nugrahaning & Wahyudi, 

2016). 

Melalui perannya sebagai financial intermediary tersebut, diperlukan bank 

dengan kinerja keuangan yang sehat sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan 

lancar. Permasalahan intermediasi juga terjadi pada bank-bank asing, dimana 

bankbank asing dengan disertai kegiatan spekulasi yang menyebabkan 

berfluktuasinya nilai tukar Rupiah. Pada umumnya, sebagai bank asing 

mempunyai karakteristik pada strategi pelaksanaan kegiatan operasional serta 

kebijakan yang diterapkan bankbank asing, bank-bank asing akan cenderung sarat 

dengan kepentingan-kepentingan kantor pusatnya di luar negeri. 

Masuknya bank asing dapat meningkatkan kompetisi, membuka peluang 

aplikasi yang lebih baik, keterampilan-keterampilan perbankan yang modern dan 

teknologi, mendorong pengembangan pengawasan bank dan kerangka hukum, dan 

meningkatkan suatu akses negeri kepada pasar modal internasional. Selain sisi 

positif tersebut di atas, masuknya bank asing juga menimbulkan kecemasan-

kecemasan akan ketidakstabilan terutama di dalam munculnya pasar-pasar, di 

mana tertutupnya liberalisasi keuangan eksternal yang dapat dilihat sebagai suatu 

pemicu potensi untuk ketidakstabilan keuangan, dan dimana secara relatif tidak 
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efisien bagi bank asing karena ketidakmampuan melawan tekanan kompetitif, 

menghasilkan potensi kebangkrutan (Seta et al., 2015). 

2.2.4 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan ikhtisiar  mengenai keadaan keuangan suatu 

perusahaan pada saat tertentu. Laporan keuangan dapat  menyediakan informasi 

posisi keuangan dan kinerja keuangan masa lalu, sekarang dan dimasa  yang akan 

datang. laporan keuangan dapat menyediakan infomasi  antara lain pengambilan 

keputusan investasi, keputusan pemberian kredit, penilaian aliran kas, penilaian 

sumber ekonomi, menganalisa perubahan yang terjadi terhadap sumber dana, 

melakukan klaim terhadap sumber dana, dan menganalisa penggunaan dana. 

Laporan keuangan yang digunakan untuk perbandingan internal yaitu 

membandingkan kinerja keuangan saat ini dengan  kinerja  keuangan  keuangan 

pada masa lalu dan yang akan datang dalam suatu perusahaan. Sedangkan  

perbandingan eksternal yaitu membandingkan kinerja keuangan  perusahaan  

dengan  perusahaan yang sejenis dengan  rata – rata  industri  pada  saat  yang  

sama. Laporan keuangan bank digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan 

bank secara keseluruhan. Laporan ini juga dapat menunjukkan tentang kelemahan 

dan kekuatan perusahaan yang sesungguhnya. Serta menunjukkan kinerja 

manajemen secara keseluruhan selama periode tertentu. Dan dengan adanya 

laporan keuangan diharapkan pihak manajemen dapat memperbaiki kekurangan 

perusahaan dan mempertahankan yang sudah baik (Permatasari et al., 2015). 

Menurut Kasmir (2011), laporan keuangan bank adalah laporan keuangan 

yang menunjukan bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk 
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kekurangan dan keunggulan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukan kinerja 

manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini 

pihak manajemen dapat memperbaiki kekurangan yang ada serta mempertahankan 

keunggulan yang dimilikinya. 

Dari laporan ini dapat diketahui Kebangkrutan suatu perusahaan dapat 

dilihat dan diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis laporan 

keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta 

hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan 

yang akan diterapkan.  

Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan maka pimpinan 

perusahaan dapat mengetahui keadaan serta perkembangan finansial perusahaan 

serta hasil-hasil yang telah dicapai diwaktu lampau dan di waktu yang sedang 

berjalan. Selain itu dengan melakukan analisis keuangan di waktu lampau maka 

dapat diketahui kelemahan-kelemahan perusahaan serta hasil-hasil yang dianggap 

cukup baik dan mengetahui potensi kebangkrutan perusahaan tersebut. Dengan 

diketahuinya kemungkinan kesulitan keuangan yang akan terjadi sedini mungkin 

maka pihak manajemen dapat melakukan antisipasi dengan mengambil langkah-

langkah yang perlu dilakukan agar dapat mengatasinya (Kasmir, 2012). 

2.2.5 Tingkat Kesehatan Bank 

Kesehatan bank yaitu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan 

operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan 

baik sesuai peraturan yan berlaku. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua 
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pihak yang terkait seperti pemilik, manajemen, masyarakat dan Bank Indonesia 

selaku pengawas serta pembinaan perbankan. Menilai tingkat kesehatan bank 

dilihat dari perhitungan analisis rasio yang telah dilakukan untuk diambil 

kesimpulan dan pemeringkatan berdasarkan peraturan Bank Indonesia. 

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu 

sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan 

bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu, akan dapat dihitung sejumlah 

rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. 

Kesehatan bank akan berpengaruh terhadap preferensi nasabah untuk 

menginvestasikan uangnya di bank. Karena bagaimanapun juga setiap nasabah 

menginginkan jaminan keamanan atas dana yang ditabung serta bank jauh dari 

ancaman likuidasi. Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi nasabah, 

maka dirasa perlu untuk melakukan pemeliharaan kesehatan bank yang antara lain 

mencakup pemeliharan likuiditas sehingga dapat memenuhi kewajiban pada 

nasabah yang menarik simpanannya sewaktu–waktu. Selain itu dituntut pula 

untuk senantiasa mencapai keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang 

cukup serta pencapaian rentabilitas yang baik. Sehingga bank yang beroperasi dan 

yang berhubungan dengan masyarakat hanya bank yang betul – betul sehat dan 

tidak akan merugikan masyarakat (Merentek, 2013). 

Sehat atau tidaknya suatu bank dan untuk melihat kinerja suatu bank 

dibandingkan dengan bank lain dapat dilakukan dengan membandingkan angka-

angka absolut maupun dengan bentuk rasio keuangan yang dicapai bank tersebut. 

Namun perbandingan dalam bentuk rasio menghasilkan angka yang lebih obyektif 
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karena pengukuran kinerja tersebut lebih dapat diperbandingkan dengan bank-

bank lain ataupun dengan periode sebelumnya. Oleh sebab itu rasio keuangan 

selalu menjadi salah satu alat oleh para pengambil keputusan baik bagi pihak 

internal maupun eksternal dalam melakukan kebijakan manajemen berikutnya.  

Bagi pihak eksternal terutama para kreditur dan investor, rasio-rasio 

keuangan dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah suatu perusahaan 

wajar untuk diberikan kredit atau untuk dijadikan lahan investasi yang baik. 

Sedangkan bagi pihak manajemen rasio keuangan dapat dijadikan alat  untuk 

memprediksi kondisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang dan juga 

beberapa kebijakan lain seperti kebijakan permodalan, ekspansi dan lain-lain 

(Kasmir, 2012). 

Berdasarkan Garis Panduan Tadbir Urus dan Keperluan Operasi menganai 

Kendalian Perniagaan Perkhidmatan Wang Bank Negara Malaysia No. 

BNM/RH/GL022-2 bagian 36 dari Undang-Undang Bisnis Layanan Uang 2011 

mewajibkan semua pemegang lisensi untuk melembagakan dan memelihara tata 

kelola dan operasional yang sehat untuk memastikan perilaku yang profesional 

dan bijaksana dalam bisnis jasa. Persyaratan utama yang harus dilisensikan yaitu 

mengamati untuk memastikan pemerintahan yang efektif, akuntabel dan 

transparan dalam pengaturan serta sistem kontrol internal yang mempromosikan 

keselamatan dan integritas kegiatan bisnis layanan uang. Persyaratan ini 

berkontribusi terhadap penguatan perlindungan konsumen dan industri. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.13/PBI/2011 bank wajib 

melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode yang 
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telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu Risk Based Bank Rating (RBBR) yang 

terdiri dari empat faktor yaitu: 

a. Profil Risiko (Profile Risk) 

Profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inhern dan kualitas 

penerapan manajemen risiko yang mencakup delapan jenis risiko yaitu risiko 

pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko 

stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi 

Tabel 2.1 

Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPL) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat NPL < 2% 

2 Sehat 2% ≤ NPL < 5% 

3 Cukup Sehat 5% ≤ NPL < 8% 

4 Kurang Sehat 8% ≤ NPL < 12% 

5 Tidak Sehat NPL ≥ 12% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004 
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Tabel 2.2 

Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (LDR) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat LDR ≤ 75% 

2 Sehat 75% < LDR ≤ 85% 

3 Cukup Sehat 85% < LDR ≤ 100% 

4 Kurang Sehat 100% < LDR ≤ 120% 

5 Tidak Sehat NPL > 120% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004 

b. Good Corporate Governance (GCG) 

Penilaian GCG didasarkan pada tiga aspek yaitu governance structure, 

governance process, dan governance outcome. Pelaksanaan GCG dapat dimulai 

dari penetapan kebijakan dasar dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua 

pihak dalam suatu perusahaan. 

Tabel 2.3 

Kriteria Penetapan Peringkat GCG (self assesment) 

Peringkat Keterangan 

1 Sangat Baik 

2 Baik 

3 Cukup Baik 

4 Kurang Baik 

5 Tidak Baik 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Tahun 2013 
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c. Rentabilitas (Earning) 

Rentabilitas digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Penilaian terhadap faktor rentabilitas 

(earning) mencakup kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, 

kesinambungan (suistainibility) rentabilias dan manajemen rentabilitas. 

Tabel 2.4 

Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat ROA > 1,5% 

2 Sehat 1,25% < ROA ≤ 1,5% 

3 Cukup Sehat 0,5% < ROA ≤ 1,25% 

4 Kurang Sehat 0% < ROA ≤ 0,5% 

5 Tidak Sehat ROA ≤ 0% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004 

d. Permodalan (Capital) 

Kegiatan operasional sangat bergantung pada kecukupan modal dari suatu 

bank. Sehingga kerugian dan risiko yang terjadi dapat diantisipasi oleh bank. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal adalah CAR. Penilaian 

terhadap faktor permodalan meliputi kecukupan modal dan pengelolaan modal 

tersebut dibandingkan dengan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). 

 

 

 

Tabel 2.5 
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Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat CAR > 12% 

2 Sehat 9% ≤ CAR < 12% 

3 Cukup Sehat 8% ≤ CAR < 9% 

4 Kurang Sehat 6% < CAR < 8% 

5 Tidak Sehat CAR ≤ 6% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004 

2.2.6 Kinerja Keuangan Bank 

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada 

suatu periode tertentu dengan mencakup aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank 

secara keseluruhan. Tingkat kesehatan suatu bank  juga mencerminkan baik atau 

tidaknya kinerja keuangan bank tersebut. Penilaian kinerja keuangan perbankan 

dapat diketahui dengan beberapa cara, salah satunya adalah menggunakan rasio 

keuangan perbankan. Rasio keuangan perbankan akan memperlihatkan segala 

aspek dalam keuangan antara lain likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. 

Untuk menilai kinerja suatu bank dapat digunakan suatu alat yaitu rasio 

keuangan, dengan mengetahui rasio keuangan maka kita dapat menilai kinerja 

suatu bank apakah telah bekerja secara efisien dan upaya-upaya apa yang harus 

dilakukan agar bank tersebut dapat bekerja lebih efisien dan lebih baik lagi. Untuk 

menilai kinerja suatu bank dapat digunakan suatu alat yaitu rasio keuangan, 

dengan mengetahui rasio keuangan maka kita dapat menilai kinerja suatu bank 
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apakah telah bekerja secara efisien dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan 

agar bank tersebut dapat bekerja lebih efisien dan lebih baik lagi (Fakhruddin & 

Purwanti, 2015). 

2.2.7 Net Interest Margin (NIM) 

NIM merupakan rasio antara pendapatan bunga bersih terhadap jumlah 

kredit yang diberikan. Pendapatan bunga bersih tersebut didapatkan dari bunga 

yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi biaya bunga yang 

didapatkan dari dana yang dikumpulkan.  Net Interest Margin menggambarkan 

kemampuan bank untuk menghasilkan bunga terhadap pengelolaan aktiva 

produktifnya. NIM suatu bank dapat dikatakan sehat apabila NIM tersebut lebih 

dari 2%. 

Surat Edaran No.6/23/DPNP/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum, menegaskan bahwa bank yang memiliki NIM sekitar 1,5% — 2% 

masuk kategori cukup tinggi. Untuk memperoleh NIM yang tinggi perlu 

melakukan penekanan biaya dana. Biaya dana merupakan biaya bunga yang 

dibayarkan oleh bank kepada masing-masing sumber dana bank yang 

bersangkutan. Terdapat 5 unsur biaya yang merupakan komponen untuk 

menentukan besarnya bunga kredit bank, yaitu : cost of loanable funds, overhead 

cost, risk factor, spread, dan pajak. Dari kelima faktor tersebut dapat digunakan 

untuk mengetahui seberapa jauh bank dalam menekan biaya dananya untuk 

memperbaiki perolehan NIM untuk bank tersebut. Namun, perlu diperhatikan 

bahwa NIM yang relatif tinggi tidak selalu berarti positif. Pada satu sisi, marjin 

yang tinggi selalu dikaitkan dengan rendahnya tingkat efisiensi dan kondisi pasar 
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yang tidak kompetitif. Di sisi lain, tingginya marjin mungkin sebagai refleksi dari 

lingkungan perbankan yang kurang mendukung dan tingginya derajat asimetri 

informasi. 

Gambar 2.1 menggambarkan tingkat Net Interest Margin di negara-negara 

kawasan ASEAN. Apabila dilihat secara keseluruhan, Net Interest Margin di 

Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan Net Interest Margin di 

negara kawasan ASEAN lainnya. Sementara, Net Interest Margin terendah 

ditunjukkan di negara Singapura dengan rata-rata Net Interest Margin yang tidak 

lebih dari 2%. Perbandingan NIM di Indonesia apabila dibandingkan dengan 

negara lain memang cukup signifikan selama beberapa waktu terakhir.  

Diperlihatkan pula penurunan tajam pada NIM sejak tahun 2010 tetapi 

pada triwulan III tahun 2015 terjadi peningkatan yang sedang pada bank-bank 

ASEAN, terkecuali untuk bank di negara Malaysia. NIM di Indonesia melambung 

tinggi apabila dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 4.2% dengan Triwulan III 

tahun 2015 sebesar 5.3%. Peningkatan ini diikuti oleh Filipina, Vietnam, dan 

Singapura, sedangkan Malaysia masih mengalami penurunan NIM dari 2.6% pada 

tahun 2010. Selain itu, NIM di Thailand relatif stabil (konstan) pada 2.6% selama 

tiga tahun terakhir (Dewi & Triaryati, 2017). 
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Gambar 2.1 

Perbandingan Net Interest Margin (NIM) di kawasan ASEAN 

Sumber. BBVA Research, Bloomberg Data, BI, BSP, BoT, 2015 
 

Tingginya NIM di Indonesia menyebabkan pemerintah melalui Otoritas 

Jasa keuangan (OJK) untuk membuat suatu kebijakan penurunan marjin bunga 

bersih untuk meningkatkan efisiensi agar mampu bersaing dalam Masyarakat 

Ekonomi ASEAN. Untuk mendorong adanya efisiensi, OJK memberi insentif 

berupa pengurangan alokasi modal inti bagi bank yang dapat memenuhi NIM 

lebih rendah dari 4,5%. Adanya kebijakan dari Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), bank harus menemukan cara dan strategi yang tepat agar dapat memenuhi 

kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk itu, bank perlu mengetahui secara rinci 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap NIM baik faktor internal bank maupun 

faktor eksternal bank sehingga bank dapat menurunkan NIM sampai level tertentu 

sesuai dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Plakalović & Alihodžić, 

2015). 

2.2.8 Return On Asset (ROA) 

ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil terhadap jumlah aset yang 

digunakan dalam perusahaan. ROA dapat memberikan ukuran yang lebih baik 

atas profitabilitas perusahaan untuk menunjukkan efektivitas manajemen dalam 
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menggunakan aset untuk memperoleh pendapatan. Perusahaan yang memiliki 

tingkat ROA yang tinggi akan mampu menciptakan nilai perusahaan yang tinggi 

pula serta dapat memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya dan akan 

mendapatkan respon positif  dari pihak luar. 

Total asset yang lazim digunakan untuk mengukur ROA sebuah bank 

adalah jumlah dari asset-asset produktif yang terdiri dari penempatan surat-surat 

berharga (seperti Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, 

penempatan dalam saham perusahaan lain, penempatan dalam Call Money atau 

Money Market), dan penempatan dalam bentuk kredit (kredit konsumtif maupun 

produktif baik kepada perorangan maupun institusi atau perusahaan). 

Semakin tinggi rasio ROA menunjukan semakin tinggi tingkat keuntungan 

yang berhasil didapat oleh bank dan semakin baik pula kemampuan pengelolaan 

asset bank, ROA yang tinggi dihasilkan dari kemampuan manajemen bank yang 

baik dalam mengelola asset sehingga menghasilkan pendapatan yang tinggi. 

Pendapatan yang diterima bank digunakan kembali untuk mendanai kegiatan 

operasionalnya sehingga akan berpengaruh pada peningkatan NIM (Nugrahaning 

& Wahyudi, 2016). 

2.2.9 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan 

bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi serta kemampuan 

manajemen bank dalam mengukur, mengidentifikasi, mengawasi dan mengontrol 

risiko yang timbul dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan 

usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam 
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operasional bank yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Seta et 

al., 2015). 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 dan 

diperbaharui dengan PBI No.9/13/PBI/2007 maka Bank diwajibkan untuk 

menyediakan modal minimum 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah satu faktor yang digunakan 

untuk menilai suatu kesehatan bank dengan ketentuan Bank Indonesia sebesar 

minimum 8%. Tetapi karena kondisi perbankan nasional sejak akhir 1997 

terpuruk yang ditandai dengan banyaknya bank yang dilikuidasi, maka sejak 

Oktober tahun 1998 besarnya CAR diklasifikasikan dalam 3 kelompok. 

Klasifikasi bank sejak 1998 dikelompokkan dalam: (1) Bank sehat dengan 

klasifikasi A, jika memiliki CAR lebih dari 4%, (2) Bank take over atau dalam 

penyehatan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan 

klasifikasi B, jika bank tersebut memiliki CAR antara –25% sampai dengan < dari 

4%, (3) Bank Beku Operasi (BBO) dengan klasifikasi C, jika memiliki CAR 

kurang dari –25%. Bank dengan klasifikasi C inilah yang di likuidasi. 

Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) 

ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana 

dari sumber-sumber luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-

lain. Dengan kata lain, Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit 

yang diberikan (Million et al., 2017). 
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2.2.10 Loan to Desposit Ratio (LDR) 

Risiko kredit merupakan risiko pada kredit yang timbul dikarenakan 

debitur gagal dalam pemenuhan kewajiban yang dimiliki. Kewajiban tersebut 

berupa call money yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring dari 

aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

merupakan salah satu cara untuk mengukur seberapa besar dana bank dilepaskan 

ke perkreditan. Sesuai dengan ketentuan BI, LDR yang sehat berada dalam 

kirasan 80%-110%. Semakin tinggi rasio LDR, maka laba bank semakin 

meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan 

efektif). Dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat 

(Nihayati et al., 2014). 

Loan to Deposit Ratio digunakan sebagai tolok ukur likuiditas bank yang 

diukur melalui penyaluran kredit oleh bank yang didanai oleh dana pihak ketiga. 

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara likuiditas yang diproksikan oleh 

Loan to Deposit Ratio terhadap NIM. Hasil yang positif ini dapat dijelaskan 

karena dana yang lebih likuid dapat menghasilkan keuntungan relatif lebih rendah 

dibandingkan keuntungan dari adanya  kredit yang disalurkan. apabila bank 

menyimpan aset likuid seperlunya dan memilih untuk memaksimalkan aktiva 

produktif yang dimiliki untuk kredit, sehingga berimbas pada meningkatnya 

perolehan  NIM (Plakalović & Alihodžić, 2015). 

2.2.11 Non Performing Loan (NPL) 

Risiko kredit dapat diukur dengan menggunakan rasio NPL. Yang 

berfungsi untuk manajemen bank dalam pengelolaan kredit bermasalah. Salah 
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satu penyebab adanya kredit bermasalah yaitu pihak bank yang kurang dalam 

menganalisis calon kreditur. Menurut Kasmir (2011) mendefinisikan kredit 

bermasalah sebagai berikut “Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” 

yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah 

kepercayaan.Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) 

percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup 

memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau 

jasa. 

Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet adalah kredit yang 

didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak 

perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja 

atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Salah satu 

penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu pihak bank yang kurang dalam 

menganalisis calon kreditur sehingga ini akan berdampak besar resikonya bagi 

bank. Nasabah dalam hal ini yaitu dengan memberikan data-datafiktif, sehingga 

mungkin saja kredit sebenarnya persyaratannya tidak layak, akan tetapi tetapi 

diberikan oleh pihak bank (Million et al., 2017). 

Sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Peraturan Bank Indonesia 

Nomor: 13/23/PBI/2011, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah). Apabila suatu bank kondisi kerugian kreditnya 

tinggi maka akan memperbesar biaya bank, baik biaya pencadangan aktiva 

produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. 

Pengukuran risiko kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dapat dilakukan 
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melalui indikator Non Performing Loan (NPL). Bank dalam memberikan kredit 

harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali 

kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan 

terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam 

memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan 

terhadap agunan untuk memperkecil resiko kredit (Nihayati et al., 2014). 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh ROA terhadap NIM 

ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam 

mengelola asetnya. Dengan semakin tingginya ROA maka semakin tinggi juga 

keuntungan yang berhasil didapat oleh bank sehingga kemampuan pengelolaan 

aset bank menjadi semakin baik. Pendapatan yang diterima oleh bank akan 

digunakan kembali untuk mendanai kegiatan operasionalnya sehingga akan 

berpengaruh terhadap peningkatan NIM. Hipotesis ini didukung oleh Penelitian 

Margaret (2014) dan Raharja (2014) didalam (Nugrahaning & Wahyudi, 2016) 

yang menunjukan hubungan positif dan signifikan antara ROA dan NIM. 

2.3.2 Pengaruh CAR terhadap NIM 

CAR adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar 

modal sendiri yang dimiliki oleh bank untuk membiayai aktivanya yang beresiko. 

Semakin baik CAR yang dimiliki oleh bank berarti bank tersebut mampu 

menyelamatkan dirinya ketika terjadi suatu masalah. Hal ini didukung oleh 



41 
 

 
 

penelitian (Nugrahaning & Wahyudi, 2016) yang menyatakan CAR berpengaruh 

positif terhadap NIM. 

CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan, semakin tinggi CAR 

berarti semakin tinggi modal sendiri yang dapat digunakan untuk mengcover 

aktiva tertimbang menurut risiko. Dengan tingginya CAR dapat diartikan bahwa 

bank mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan NIM yang 

besar. Besar CAR akan mempengaruhi besarnya laba melalui modal. Semakin 

besar modal, maka akan semakin memperbesar “alat” untuk menciptakan laba. 

Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank, maka semakin besar juga 

tingkat kecukupan modal bank tersebut. Semakin besar modal yang dimiliki oleh 

bank, maka semakin besar pula kredit yang diberikan, sehingga kemungkinan 

profitabilitas bank tersebut akan semakin meningkat (Million et al., 2017). 

2.3.3 Pengaruh LDR terhadap NIM 

LDR menunjukkan jumlah kredit yang disalurkan. Dengan meningkatnya 

LDR berarti kredit yang disalurkan oleh bank juga meningkat sehingga akan 

berpengaruh bagi peningkatan NIM. Pengaruh yang positif ini dikarenakan 

semakin banyaknya kredit yang bermasalah maka bank akan mengantisipasinya 

melalui cadangan risiko kredit macet dengan cara menaikkan suku bunga kredit 

yang berimbas pada naiknya NIM. Hipotesis ini didukung oleh penelitian 

(Nugrahaning & Wahyudi, 2016) dan (Dewi & Triaryati, 2017). 

2.3.4 Pengaruh NPL terhadap NIM 

NPL merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kredit bermasalah 

yang dimiliki oleh bank. kredit bermasalah atau problem loan dapat diartikan 
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sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor 

kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. 

Jika NPL semakin tinggi maka pendapatan bunga bersih akan semakin menurun. 

Dengan adanya kredit bermasalah bank akan kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi 

perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas atau rentabilitas bank.  

Bank dengan nilai NPL di atas standar berkewajiban untuk menurunkan 

ratio NPL mereka kedalam tingkat yang wajar. Mereka mungkin akan melakukan 

penyesuaian ulang terhadap portofolio asset untuk meningkatkan pendapatan, 

sehingga hal ini akan mempengaruhi NIM secara positif. Pengaruh yang positif 

dapat dijelaskan oleh Indah bahwa peningkatan aset bank dalam bentuk kredit 

ataupun aktiva lainnya akan meningkatkan risiko kredit sehingga bank akan 

memperbesar spread bunga yang akan meningkatkan NIM untuk 

mengkompensasi resiko kredit. Hipotesis ini didukung oleh penelitian (Million et 

al., 2017), (Nihayati et al., 2014), (Nugrahaning & Wahyudi, 2016) dan (Dewi & 

Triaryati, 2017) yang menunjukan NPL memiliki hubungan negatif terhadap 

NIM. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : ROA berpengaruh signifikan pada Net Interest Margin (NIM) di 

Perbankan Negara Indonesia. 

H2 : CAR berpengaruh signifikan pada Net Interest Margin (NIM) di 

Perbankan Negara Indonesia. 
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H3 : LDR berpengaruh signifikan pada Net Interest Margin (NIM) di 

Perbankan Negara Indonesia. 

H4 : NPL berpengaruh signifikan pada Net Interest Margin (NIM) di 

Perbankan Negara Indonesia. 

H5 : ROA berpengaruh signifikan pada Net Interest Margin (NIM) di 

Perbankan Negara Malaysia. 

H6 : CAR berpengaruh signifikan pada Net Interest Margin (NIM) di 

Perbankan Negara Malaysia. 

H7 : LDR berpengaruh signifikan pada Net Interest Margin (NIM) di 

Perbankan Negara Malaysia. 

H8 : NPL berpengaruh signifikan pada Net Interest Margin (NIM) di 

Perbankan Negara Malaysia. 

H9 : Beda pengaruh ROA, CAR, LDR, NPL terhadap NIM di 

Perbankan Negara Indonesia dan Malaysia. 

 


