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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan penelitian ini merujuk pada penelitian-

penelitian sebelumnya dengan topik implementasi Basel III. Berikut ini akan 

diuraikan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang 

mendukung penelitian ini : 

1. I Gusti Ayu Dwi Ambarawati dan Nyoman Abundanti (2018) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ambarawati dan Abundanti 

yang berjudul  “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL) dan Loan to Deposit Ratio (DPR) Terhadap Return On Assets (ROA)”. 

Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk mengetahui pengaruh capital adequacy 

ratio, non performing loan, loan to deposit ratio terhadap return on asset. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital adequacy ratio, non 

performing loan, loan to deposit ratio sedangkan variabel dependen  yang 

digunakan adalah rasio profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset 

(ROA). Dalam penelitian I Gusti dan Nyoman Abundanti ini menggunakan sampel 

penelitian sebanyak 34 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2014-2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capital adequacy ratio dan 

loan to deposit ratio berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap return on asset. Sementara Non performing loan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return on asset.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ambarawati dan Abundanti 

(2018) dengan penelitian sekarang antara lain :  

a. Pada obyek penelitian, dimana peneliti saat ini menggunakan sampel bank pada 

satu kawasan yaitu ASEAN sementara penelitian Tafirei Ambarawati dan 

Abundanti mengambil sampel bank di Indonesia saja. 

b. Selain itu periode penelitian juga berbeda, dimana peneliti saat ini 

menggunakan data periode penelitian 2013-2017. Sedangkan pada penelitian 

terdahulu menggunakan periode 2014-2016.  

Persamaan antara penelitian terdahulu oleh Ambarawati dan Abundanti 

dengan penelitian sekarang adalah: 

a. Variabel dependen menggunakan rasio profitabilitas yang diproksikan oleh 

Return on Asset (ROA). 

b. Peneliti terdahulu dan saat ini memiliki kesamaan dalam penggunaan variabel 

independen Capital Adequacy Ratio (CAR)  

c. Menggunakan teknik analisis menggunakan regresi linier berganda 

2. Tafirei Mashamba (2018) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tafirei Mashamba mengambil 

judul “The Effect Of Basel III Liquidity Regulations On Bank’s Profitability”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dari regulasi likuiditas Basel 

III terhadap profitabilitas bank pada negara berkembang. Variabel bebas yang 

dipergunakan adalah karakteristik spesifik dari Bank yang terdiri atas Liquidity 
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Coverage Ratio (LCR), CAR,  SIZE, NPL, liquidity ratio (LIQ), specialization 

(SPEC), deposits (DEP), variabel makro ekonomi yang terdiri atas GDP dan 

monetary policy (MP)  dan variabel dependen rasio profitabilitas ROA. Sampel 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 40 bank yang beroperasi di 11 

negara berkembang antara lain Hongkong, India, Indonesia, Meksiko dan lain-lain 

pada periode tahun 2011-2016. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah regresi data panel dengan metode General Methods Of Moment (GMM). 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rasio likuiditas (LIQ), SIZE, SPEC, DEP 

dan LCR memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap ROA. Hasil 

lainnya menunjukkan bahwa NPL dan MP memiliki pengaruh signifikan dengan 

arah negatif terhadap ROA. Sedangkan variabel CAR, dan GDP disimpulkan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tafirei Mashamba dengan 

penelitian sekarang antara lain 

a. Pada obyek penelitian, dimana penelitian sekarang menggunakan sampel bank 

kawasan ASEAN sementara penelitian Tafirei Mashamba mengambil sampel 

bank pada 11 negara berkembang.  

b. Selain itu, periode dan teknik analisis yang dipergunakan juga berbeda, dimana 

penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 

periode data 2013-2017 sementara penelitian terdahulu menggunakan metode 

analisis General Methods Of Moment (GMM) pada periode 2011-2016.  

Persamaan antara penelitian terdahulu oleh Tafirei Mashamba dengan 

penelitian sekarang antara lain adalah: 
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a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen profitabilitas 

yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA). 

b. Menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Liquidity Coverage Ratio 

(LCR) sebagai variabel independen di penelitian.  

3. Gaston Giordana dan Ingmar Schumacher (2017) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gaston Giordana dan Ingmar 

Schumacher mengambil judul “An Empirical Study on the Impact of Basel III 

Standards on Banks’ Default Risk: The Case of Luxembourg”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dampak dari variabel Capital to Assets Ratio (CAR), 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) pada 

profitabilitas bank (ROA). Variabel bebas yang dipergunakan adalah CAR,  NFSR 

dan LCR dan variabel dependen adalah ROA. Sampel yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah bank yang beroperasi di negara Luxemburg pada periode tahun 

2003-2011. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier, fixed effect model dan metode General Methods Of Moment (GMM). Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa rasio CAR memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA. Hasil lainnya menyebutkan bahwa variabel NSFR 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA sedangkan LCR disimpulkan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Gaston Giordana dan Ingmar 

Schumacher dengan penelitian sekarang antara lain :  
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a. Pada obyek penelitian, peneliti saat ini menggunakan sampel bank pada negara 

ASEAN. Sedangkan penelitian Gaston Giordana dan Ingmar Schumacher 

mengambil sampel bank pada satu negara yaitu Luxemburg.  

b. Pada peneliti saat ini, menggunakan analisis regresi linier berganda sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan 3 metode analisis yaitu regresi linier, fixed 

effect model dan General Methods Of Moment (GMM).  

c. Perbedaan lainnya adalah, pada peneliti terdahulu menggunakan variabel 

dependen lebih dari satu yaitu ROA dan Z Score. Sedangkan pada peneliti saat 

ini hanya menggunakan Return on Asset (ROA) sebagai variabel dependen.  

d. Periode penelitian pada penelitian saat ini yaitu 2013-2017, sedangkan pada 

peneliti terdahulu yaitu periode 2003 – 2011. 

Persamaan antara penelitian terdahulu oleh Zaroug Mohamed dan 

Badreldin Faroug Ahmed Salim dengan penelitian sekarang salah satunya adalah 

penggunaan variabel independen antara lain CAR, NFSR dan LCR, serta variabel 

dependen ROA. 

4. Usman Harun (2016) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Usman Harun bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari rasio keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL terhadap 

ROA. Variabel yang digunakan adalah variabel terikat (Y) ROA dan variabel bebas 

(X), (X1) CAR, (X2) LDR, (X3) NIM, (X4) BOPO dan (X5) NPL. Populasi. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Usman Harun menunjukan bahwa CAR tidak 

berpengaruh terhadap ROA, LDR berpengaruh terhadap ROA, NIM tidak 

berpengaruh terhadap ROA, dan BOPO berpengaruh terhadap ROA.  dalam 
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penelitian ini adalah seluruh bank umum yang ada di Indonesia, baik yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia maupun yang tidak terdaftar selama tahun 2009-2013. 

Teknik analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda.  

Perbedaan peneliti Usman Harun dengan peneliti sekarang adalah 

peneliti saat ini menggunakan data pada tahun 2013-2017 sedangkan peneliti 

terdahulu menggunakan data pada tahun 2009-2013 

Persamaan peneliti Usman Harun dengan peneliti sekarang adalah : 

a) Menggunakan sektor industri perbankan sebagai objek penelitian 

b) Menggunakan variabel dependen (Y) profitabilitas yang di ukur menggunakan 

ROA 

c) Menggunakan variabel independen (X) CAR dan LDR 

5. Hani Maulida Khoirunnisa, Rodhiyah, Saryadi (2016) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hani Maulida Khoirunnisa, 

Rodhiyah, Saryadi berjudul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to 

Deposit Ratio (LDR) dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) Bank 

Persero Indonesia Periode 2010 – 2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh CAR, LDR dan BOPO terhadap ROA dan ROE. Variabel bebas yang 

dipergunakan adalah CAR, LDR dan BOPO dan variabel dependen rasio 

profitabilitas ROA serta ROE. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah Bank Persero di Indonesia pada periode tahun 2010-2015. Teknik analisis 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa rasio CAR memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap ROA dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. Sementara 
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itu, rasio LDR tidak berpengaruh terhadap ROA dan BOPO memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA dan ROE.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnissa dkk (2016) 

dengan penelitian sekarang antara lain : 

a. Pada obyek penelitian, dimana penelitian sekarang menggunakan sampel bank 

pada kawasan ASEAN sementara penelitian Khoirunnisa dkk (2016) mengambil 

sampel Bank Persero saja di Indonesia dengan penambahan dua variabel bebas 

yaitu Loan to Deposit Ratio (LDR) dan BOPO serta variabel dependen ROE.  

b. Terdapat perbedaan pada periode penelitian, dimana penelitian sekarang 

memiliki rentang periode penelitian antara 2013-2017 sementara penelitian 

terdahulu 2010-2015.  

Persamaan antara penelitian terdahulu oleh Khoirunnissa dkk (2016) 

dengan penelitian sekarang adalah: 

a. Salah satu variabel dependen menggunakan rasio profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return on Asset  (ROA). 

b. Pada peneliti terdahulu dan peneliti saat ini menggunakan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) sebagai salah satu variabel independen. 

c. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda  

6. Psillaki Mariaa dan Georgoulea Eleftheria (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Psillaki Mariaa dan Georgoulea 

Eleftheria berjudul “The Impact of Basel III Indexes of Leverage and Liquidity 

CRDIV/CRR on Bank Performance: Evidence from Greek Banks”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari regulasi likuiditas baru Basel III 
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terhadap kinerja bank yang ada di Yunani. Variabel bebas yang dipergunakan 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net stable funding ratio (NSFR) dan variabel 

dependen rasio profitabilitas ROA serta ROE. Dalam penelitian ini, menggunakan 

NPL sebagai variabel kontrol. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah bank yang beroperasi di negara Yunani periode tahun 2004-2013. Peneliti 

menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa rasio LCR dan NSFR tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap ROA dan ROE. Sementara variabel kontrol NPL memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA akan tetapi tidak signifikan terhadap ROE.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Psillaki Mariaa dan 

Georgoulea Eleftheria dengan penelitian sekarang antara lain : 

a. Pada obyek penelitian dimana penelitian sekarang menggunakan sampel bank 

pada negara ASEAN sementara penelitian Psillaki Mariaa dan Georgoulea 

Eleftheria mengambil sampel bank pada satu negara saja yaitu Yunani.  

b. Periode penelitian pada peneliti terdahulu yaitu 2004-2013 sedangkan untuk 

penelitian sekarang dan 2013-2017  

Persamaan antara penelitian terdahulu oleh Psillaki Mariaa dan 

Georgoulea Eleftheria dengan penelitian sekarang salah satunya adalah: 

a. Pada teknik analisis peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda.  

b. Menggunakan variabel dependen profitabilitas yang diproksikan dengan ROA  

dan penggunaan LCR dan NSFR sebagai variabel independen dalam 

penelitian.  
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7. Ahmed et al. (2015) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmed et al. (2015) mengambil 

judul “Impact of Basel II Implementation on the Financial Performance of Private 

Commercial Banks of Bangladesh”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

sejauh mana kontrol modal usaha mempengaruhi kinerja keuangan bank di 

Bangladesh. Variabel bebas yang dipergunakan adalah Capital Adequacy Ratio 

(CAR) variabel dependen rasio profitabilitas ROA serta ROE. Sampel yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah 25 bank yang beroperasi di Bangladesh 

selama 5 tahun 2008-2012. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rasio CAR 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA dan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ROE.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh terdapat Ahmed et al. (2015) 

dengan penelitian sekarang adalah pada obyek penelitian, dimana penelitian 

sekarang menggunakan sampel bank pada satu kawasan ASEAN yang terdiri atas 

beberapa negara sementara penelitian Ahmed et al. (2015) hanya mengambil 

sampel bank pada satu negara.  

Persamaan antara penelitian terdahulu oleh Tafirei Mashamba dengan 

penelitian sekarang salah satunya adalah: 

a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen profitabilitas 

yang diukur menggunakan Return on Asset (ROA).  

b. Salah satu variabel independen yang digunakan dalam peneliti terdahulu dan 

saat ini juga sama yaitu menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) 
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c. Menggunakan teknik analisis data analisis regresi linier berganda 

8. Rasidah Mohd Said (2014) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rasidah Mohd Said bertujuan 

untuk mengevaluasi dampak dari regulasi likuiditas baru Basel III terhadap 

profitabilitas bank pada yang ada di Malaysia periode tahun 2005-2011. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan variabel bebas Net Stable Funding Ratio 

(NSFR), variabel dependen rasio profitabilitas (NIM, ROA dan ROE) serta variabel 

kontrol size. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bank yang 

beroperasi di Malaysa pada periode tahun 2005-2011. Teknik analisis yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa rasio NSFR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

NIM, sementara hasil lainnya disebutkan bahwa NSFR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA dan ROE.  

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rasidah Mohd Said 

dengan penelitian sekarang antara lain :  

a. Pada obyek penelitian, dimana penelitian sekarang menggunakan sampel bank 

pada negara di kawasan ASEAN sementara penelitian Rasidah Mohd Said 

hanya mengambil sampel bank di Malaysia.  

b. Periode penelitian yang dipergunakan juga berbeda yaitu 2013-2017 pada 

penelitian sekarang dan 2005-2011 pada penelitian terdahulu.  

Persamaan antara penelitian terdahulu oleh Rasidah Mohd Said dengan 

penelitian sekarang salah satunya adalah: 
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a. Salah satu variabel dependen menggunakan rasio profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return on Asset (ROA). Dan salah satu variabel  

independen yang digunakan di peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini sama 

yaitu Net Stable Funding Ratio (NFSR) 

b. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda 
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Tabel 2.1  

MATRIKS PENELITIAN 

 

No 
Nama Peneliti Tahun 

Variabel Independen (x) 

Net Stable 

Funding 

Ratio 

(NSFR) 

Liquidity 

Coverage 

Ratio 

(LCR) 

Capital 

Adequacy 

Ratio 

(CAR) 

Loan to 

Deposit 

Ratio 

(LDR) 

 

Non 

Performing 

Loan 

(NPL) 

 

 

 

 

Size 

 

Liquid

ity 

Ratio 

(LIQ) 

 

Spesialization 

(SPEC) 

 

Net 

Interest 

Margin 

(NIM) 

 

 

 

BOPO 

 

Deposits 

(DEP) 

    
       

       

1 
Tarifei Mashamba 

2018 - S+ TS - 
S- 

- S+ S+ - - S- 

2 

I Gusti Ayu Dwi 

Ambarawati dan 
Nyoman Abundanti  

 

2018 - - S+ - S- - - - - - - 

3 

Gaston Giordana dan 

Ingmar Schumacher  
 

2017 S+ TS S- - -  - - - - - 

4 
Slamet Fajari dan 

Sunarto 
2017 - - - TS - - - - - - - 

5 
Usman Harun  

2016 - - TS S TS - - - S TS - 

6 
Hani Maulida 
Khoirunnisa, 

Rodhiyah, Saryadi 

2016 - - S+ S- -  - - - S- - 

7 

Psillaki Mariaa dan 

Georgoulea 
Eleftheria  

2016 TS TS - - S-  - - - - - 

8 
Ahmed et al.  

2015 - - S+ - - - - - - - - 

9 
Rasidah Mohd Said 

2014 TS - - - -  - - - - - 

Keterangan : 

S = Berpengaruh 

TS = Tidak Berpengaruh

2
3
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2.2 Landasan Teori 

Dalam sub bab akan diuraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung 

penelitian diantaranya teori-teori yang akan dikaitkan dengan topik penelitian, dimana 

penjelasannya secara sistematis mulai dari teori-teori yang bersifat umum menuju teori 

yang dapat mengantar penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran.  

2.2.1. Signalling Theory 

Teori sinyal (Signalling Theory) menyatakan bahwa suatu tindakan yang 

dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yang dapat memberikan petunjuk kepada 

para investor tentang bagaimana cara manajemen memandang suatu prospek kinerja 

perusahaan (Brigham dan Houston, 2011:186). Teori sinyal (Spence, 

1973)memberikan ilustrasi pada pasar tenaga kerja dan mengemukakan bahwa 

perusahaan yang memiliki kinerja yang baik akan menggunakan informasi finansial 

untuk mengirimkan sinyal ke pasar. Spence (1973) juga mengemukakan bahwa cost of 

signal pada bad news lebih tinggi dari pada good news dan perusahaan yang memiliki 

bad news mengirimkan sinyal yang tidak kredibel. 

 Teori sinyal menggambarkan manager atau perusahaan memiliki kelebihan atas 

informasi dibandingkan pihak luar dan mereka menggunakan ukuran dan fasilitas 

tertentu untuk menyerahkan kualitas perusahaannya. Menurut Jogiyanto (2014), 

informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal 

bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pada saat informasi diumumkan, 

pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut 
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sebagai signal baik (good news) atau signal buruk (bad news). Jika pengumuman 

informasi tersebut dianggap sebagai signal baik, maka investor akan tertarik untuk 

melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin 

melalui perubahan dalam volume perdagangan saham (Suwardjono, 2010). Namun, 

jika informasi tersebut adalah sinyal buruk maka investor menjadi kurang tertarik pada 

perusahaan tersebut. 

 Jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal 

bagi pihak di luar perusahaan adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan 

dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang 

berkaitan dengan laporan keuangan maupun informasi yang tidak berkaitan dengan 

laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan harus memuat informasi yang relevan 

untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan baik pihak dalam perusahaan maupun 

pihak dari luar perusahaan. Informasi yang relevan ini membantu meningkatkan 

kepercayaan investor untuk menanamkan modal dalam perusahaan tersebut. Teori 

sinyal memiliki kaitan erat terhadap pengungkapan kinerja perusahaan dalam bentuk 

laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan perbankan. 

 Menurut  menyatakan bahwa singnalling theory atau yang dikenal dengan teori 

sinyal memiliki fungsi dalam menekankan informasi penting yang berguna bagi para 

investor dalam menetapkan keputusan investasi untuk pihak di luar perusahaan. 

Informasi tersebut berupa keterangan, catatan ataupun gambaran keadaan dimasa lalu, 
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keadaan saat ini maupun keadaan masa depan yang berguna dalam memprediksi 

keadaan kelangsungan hidup di masa depan perusahaan. 

 Hubungan teori sinyal dengan kinerja keuangan adalah dapat memberikan 

informasi baik diluar maupun di dalam perusahaan, serta dapat menarik investor dalam 

menanamkan modalnya karena peningkatan laba. Apabila laba yang dilaporkan oleh 

perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik 

karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang 

dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga 

dianggap sebagai sinyal yang jelek.   

2.2.2. Basel III 

Belajar dari keterpurukan industri perbankan pada krisis global yang 

melanda Amerika Serikat pada sekitar tahun 2008, disimpulkan bahwa ketentuan Basel 

II tidak cukup memperhitungkan risiko pada waktu terjadi krisis. Proses stress testing  

yang dilakukan sesuai pedoman pada Basel II, tidak cukup untuk menutup kondisi 

stress yang terjadi pada tahun tersebut (Ikatan Bankir Indonesia – Manajemen Risiko 

2). 

Akibat masalah tersebut, mengakibatkan dampak dari kondisi di mana sektor 

perbankan di berbagai negara memiliki tingkat leverage yang tinggi, baik di on balance 

sheet maupun off balance sheet yang kemudian menurunkan kualitas modal bank. 

Sementara itu, terdapat keterkaitan risiko terutama antar bank sistematik yang di sisi 

lain tidak didukung dengan likuiditas yang memadai sebagai buffer. Faktor lain yang 
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turut berpengaruh adalah permasalahan dalam kualitas tata kelola perusahaan (Good 

Corporate Governance), kualitas manajemen risiko, dan transparansi (Ikatan Bankir 

Indonesia – Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan). Oleh karena itu, BCBS 

memandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan Basel II dengan ketentuan baru 

yang lebih pruden yang biasa disebut dengan Basel III. 

Basel III secara formal diperkenalkan pada bulan September 2010, yang 

pada saat itu disebut dengan Basel 2,5 yang menjelaskan metode baru perhitungan 

ATMR risiko pasar, dan pada bulan Desember tahun yang sama disepakati untuk 

disebut sebagai Basel III bersama dengan perubahan lain seperti perubahan terkait 

permodalan dan perubahan terkait dengan risiko likuiditas (Ikatan Bankir Indonesia – 

Manajemen Risiko 2). Dokumen Basel III: Global Regulatory Framework for More 

Resilient Banks and Banking Systems yang diterbitkan oleh BCBS pada Desember 

2010 secara prinsip bertujuan untuk mengatasi masalah perbankan, antara lain: 

1. Meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi risiko 

kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi, serta mencegah krisis sektor keuangan 

menjalar ke sektor ekonomi; 

2. Meningkatkan kualitas manajemen risiko, governance, transparansi, dan 

keterbukaan; memberikan perlindungan terhadap potensi risiko dari kegagalan bank 

yang tergolong sistemik. 
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 Basel III diharapkan dapat memperkuat regulasi pada level mikropudensial 

untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan individual bank dalam menghadapi 

krisis. Dalam konteks mikroprudensial, kerangka Basel III mensyaratkan: 

Definisi kualitas dan level permodalan yang lebih tinggi dengan fokus utama pada 

komponen Common Equity Tier 1 (CET1). Bank perlu menyediakan kecukupan 

cadangan (buffer) modal dengan mensyaratkan pembentukan capital conservation 

buffer sebesar 2,5 persen modal CET1 agar pada saat krisis bank dapat bertahan 

minimal tiga bulan dengan harapan pada periode waktu tersebut krisis sudah berakhir. 

Basel III juga mencakup: 

1. Aspek makropudensial dengan mengembangkan indikator untuk memantau tingkat 

procyclicality sistem keuangan dan mempersyaratkan bank untuk menyiapkan buffer 

disaat ekonomi baik (boom period) guna menyerap kerugian pada saat terjadinya krisis 

(bost period), yaitu countercyclical capital buffer sebesar 0 persen – 2,5 persen sesuai 

dengan tingkat pertumbuhan kredit bank menurut penilaian pengawas. Bank wajib 

menyediakan capital surcharge bagi institusi yang dipandang sistemik (G-SIB = 

Global Systemic Important Banks) sebesar 1 persen – 3,5 persen sesuai dengan tingkat 

sistemik menurut penilaian regulator. 

 Di sisi lain, Basel III juga memperkenalkan standar likuiditas untuk 

jangka pendek dan jangka panjang, yaitu: 

1. Liquidity Coverage Ratio (LCR) untuk jangka pendek; dan 

2. Net Stabel Funding Ratio (NSFR) untuk jangka panjang. 
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Secara mendasar, kedua standar likuiditas ini dimaksudkan untuk 

melengkapi monitoring toois yang sudah ada guna memantau likuiditas bank sekaligus 

dapat digunakan sebagai pembanding kondisi likuiditas antar bank. Kerangka 

permodalan dan kerangka likuiditas Basel III secara bertahap mulai diterapkan pada 

Januari 2013 hingga implementasi penuh pada januari 2019 (Ikatan Bankir Indonesia 

– Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan). 

2.2.3. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan. Dengan adanya kinerja 

keuangan, bisa diketahui baik atau buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rasio profitabilitas sebagai pengukurnya. 

Profitabilitas atau laba merupakan pendapatan dikurangi beban dan kerugian selama 

periode pelaporan. Analisis mengenai profitabilitas sangat penting bagi kreditor dan 

investor ekuitas. Bagi kreditor, laba merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok 

pinjaman. Sedangkan bagi investor, laba merupakan salah satu faktor penentu 

perubahan nilai efek  (Ayu Sri & Ary, 2013). Menurut  (Ayu Sri & Ary, 2013) 

profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Para 

investor menanamkan saham pada perusahaan bertujuan untuk mendapatkan return 

atau pengembalian. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, 

maka semakin besar return yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai 

perusahaan lebih baik.  

a. Gross Profit Margin  
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Gross profit margin atau margin laba kotor merupakan salah satu proksi dari 

rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghitung presentase kelebihan laba kotor 

terhadap pendapatan penjualan. Laba yang berhasil diperoleh oleh perusahaan dengan 

mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk atau jasa 

disebut laba kotor (Munawir S. , 2010)  

𝐌𝐚𝐫𝐣𝐢𝐧 𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐫 =  
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐫

 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧
 

 

b. Return On Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan. Pada 

dasarnya ROA merupakan rasio antara laba setelah pajak terhadap aset. Semakin besar 

ROA menunjukan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian 

atau return semakin besar. Apabila ROA aset meningkat, berarti profitabilitas 

perusahaan juga meningkat. Rasio ini menunjukan presentase keuntungan yang 

diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan (Munawir, 2004).  

𝐑𝐎𝐀 =
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

c. Return on Equity (ROE)  

Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari aktivitas investasi pemegang saham di perusahaan 

tersebut. Return On Equity (ROE) dinyatakan dalam presentase (%) (Munawir, 2004).  
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ROE dapat dihitung dengan rumus :  

𝐑𝐎𝐄 =  
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦
 

 

2.2.4. Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

Liquidity Coverage Ratio merupakan rasio cakupan likuiditas yang mengacu 

pada standar likuiditas jangka pendek  dimana rasio ini bertujuan untuk menjamin 

kecukupan likuiditas untuk bank selama periode 30 hari  (Althawadi & Kukreja, 2017).  

Liquidity Coverage Ratio memodifikasi baik arus masuk dan arus keluar  

(Mashamba,2018). Bank harus percaya diri bahwa aset yang mereka miliki akan cukup 

untuk memenuhi pada setiap situasi yang menekan. Situasi yang menekan tersebut 

termasuk kerugian dana grosir tanpa pinjaman, peringkat kredit  (Althawadi & Kukreja, 

2017). Secara garis besar, Liquidity Coverage Ratio membahas risiko likuiditas yang 

dimaksudkan untuk melindungi bank dengan keberadaan likuiditas yang cukup  

(Mundt, 2017).  

Liquidity Coverage Ratio di rumuskan sebagai berikut : 

𝑳𝑪𝑹 =  
𝑯𝒊𝒈𝒉 𝑸𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 (𝑯𝑸𝑳𝑨)

 𝑵𝒆𝒕 𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑶𝒖𝒕𝒇𝒍𝒐𝒘
 

 

HQLA adalah kas atau aset yang dapat dikonversi menjadi uang tunai secara 

cepat melalui penjualan atau dapat digunakan sebagai jaminan. Aset lancar dapat 

dimasukkan ke dalam stok HQLA jika memenuhi kriteria likuiditas minimum dan 



32 

 

 

 

faktor operasional yang menunjukkan bahwa aset tersebut tidak menyebabkan kerugian 

bila dimasukkan kedalam HQLA. Sedangkan arus kas keluar bersih arus kas keluar 

dikurangi arus kas masuk dimana arus kas keluar terdiri dari simpanan nasabah 

perorangan, usaha mikro dan usaha kecil, pendanaan dari nasabah korporasi, 

pendanaan dengan agunan, arus kas keluar lainnya dan arus kas masuk terdiri dari 

pinjaman dengan agunan, tagihan berasal dari pihak lawan, dan arus kas masuk lainnya. 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), komponen HQLA yang 

diperhitungkan dalam pemenuhan LCR adalah HQLA Level 1 dan HQLA Level 2 yang 

meliputi HQLA Level 2A dan HQLA Level 2B. HQLA Level 1 yang dapat 

diperhitungkan dalam pemenuhan LCR tidak dibatasi jumlahnya. Kemudian, HQLA 

Level 2A yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% (empat 

puluh persen) dari total HQLA. Sedangkan HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan 

dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total HQLA. 

Adapun komponen dari setiap HQLA adalah sebagai berikut: 

1. HQLA Level 1 meliputi: 

a. Kas dan setara kas. 

b. Penempatan pada Bank Indonesia. 

c. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, 

bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan 

multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang 
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menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan 

standar, yang memenuhi persyaratan:  

1. Dikenakan bobot risiko 0% (nol persen) dalam perhitungan Aset 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan 

menggunakan pendekatan standar. 

2. Diperdagangkan pada pasar yang aktif. 

3. Telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar baik 

dalam kondisi normal maupun kondisi stres. 

4. Bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau 

entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan. 

d. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia 

dalam Rupiah dan valuta asing. 

e. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara 

lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing 

sepanjang: 

1. Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain. 

2. Paling tinggi sebesar kebutuhan arus keluar (outflow) pada mata 

uang di negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing.  

2. Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak dikenakan pengurangan nilai (haircut).  

3. HQLA Level 2A meliputi:  



34 

 

 

 

a. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, 

bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan 

multilateral yang memenuhi persyaratan:  

1. Dikenakan bobot risiko 20% (dua puluh persen) dalam perhitungan 

ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan 

standar. 

2. Diperdagangkan pada pasar yang aktif. 

3. Telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik 

dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu 

penurunan harga paling tinggi 10% (sepuluh persen) atau 

peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 10% (sepuluh 

persen) selama 30 (tiga puluh) hari periode stres. 

4. Bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau 

entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan. 

b. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi, termasuk 

commercial paper, dan covered bonds namun tidak termasuk obligasi 

subordinasi, yang memenuhi persyaratan: 

1. Tidak boleh diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas 

yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan. 

2. Dalam hal surat berharga berbentuk covered bonds boleh diterbitkan 

oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan 
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lembaga jasa keuangan namun tidak boleh diterbitkan oleh Bank 

pelapor dan pihak yang terafiliasi dengan Bank pelapor. 

3. Memiliki peringkat kredit jangka panjang paling rendah AA- atau 

peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen dalam hal tidak 

tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang 

diakui atau memiliki probability of default yang setara dengan 

peringkat kredit paling rendah AA-. 

4. Diperdagangkan pada pasar yang aktif. 

5. Telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik 

dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu 

penurunan harga paling tinggi 10% (sepuluh persen) atau 

peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 10% (sepuluh 

persen) selama 30 hari periode stres. 

4. Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 2A sebagaimana dimaksud pada 

ayat sebelumnya dikenakan pengurangan nilai (haircut) 15% dari harga pasar.  

5. HQLA Level 2B meliputi:  

a. Efek beragun aset berupa rumah tinggal yang memenuhi persyaratan: 

1. Tidak diterbitkan oleh Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank 

pelapor. 

2. Aset yang mendasari tidak berasal dari Bank pelapor atau entitas 

terafiliasi dari Bank pelapor. 
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3. Memiliki peringkat jangka panjang paling rendah AA atau peringkat 

jangka pendek yang ekuivalen apabila tidak tersedia peringkat jangka 

panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui. 

4. Diperdagangkan pada pasar yang aktif. 

5. Telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik 

dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu 

penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen) atau 

peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 20% (dua puluh 

persen) selama 30 (tiga puluh) hari periode stres. 

6. Aset yang mendasari hanya terdiri atas kredit beragun rumah tinggal. 

7. Agunan kredit yang digunakan merupakan pinjaman yang tergolong 

full recourse dengan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan paling 

tinggi 80% (delapan puluh persen). 

8. Ekuritisasi harus bersifat risk retention. 

b. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk 

commercial paper, yang memenuhi persyaratan: 

1. Tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang 

terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan. 

2. Memiliki peringkat kredit jangka panjang paling tinggi A+ dan 

paling rendah BBB- atau peringkat kredit jangka pendek yang 

ekuivalen dalam hal tidak tersedia peringkat jangka panjang dari 

lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki probability of 
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default yang setara dengan peringkat kredit paling tinggi A+ dan 

paling rendah BBB-. 

3. Diperdagangkan pada pasar yang aktif. 

4. Telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik 

dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu 

penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen) atau 

peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 20% (dua 

puluh persen) selama 30 (tiga puluh) hari periode stress. 

c. Saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank yang 

memenuhi persyaratan: 

1. Tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang 

terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan. 

2. Terdaftar di bursa yang diakui. 

3. Denominasi Rupiah. 

4. Diperdagangkan pada pasar yang aktif. 

5. Telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik 

dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu 

penurunan harga paling tinggi 40% (empat puluh persen) atau 

peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 40% (empat 

puluh persen) selama 30 (tiga puluh) hari periode stres. 

6. Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud pada 

ayat sebelumnya dikenakan pengurangan nilai (haircut):  
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a. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar untuk efek beragun aset 

berupa rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a atau, 

b. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar untuk surat berharga berupa surat 

utang yang diterbitkan oleh korporasi sebagaimana dimaksud pada poin 5 

huruf b dan saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank 

sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf c. 

Kemudian untuk arus kas keluar (cash outflow) dalam pemenuhan LCR, bank 

wajib menghitung arus kas keluar selama 30 hari kedepan yang bersumber dari: 

1. Simpanan nasabah perorangan (retail deposit). 

2. Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

3. Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi. 

4. Pendanaan dengan agunan (secured funding). 

5. Arus kas keluar lainnya (additional requirement). 

6. Nilai arus kas keluar yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR adalah 

sebesar nilai outstanding kewajiban pada neraca dan komitmen pada rekening 

administratif dikalikan dengan tingkat penarikan (run-off rate). 

7. Simpanan nasabah perorangan (retail deposit) dan pendanaan yang berasal dari 

nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang termasuk simpanan stabil dan 

simpanan kurang stabil. 

2.2.5. Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

Net Stable Funding Ratio membahas risiko pendanaan dan dirancang untuk 

mempromosikan perubahan structural yang mengubah risiko perbankan jauh dari 
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ketidaksesuaian dana jangka pendek dan menuju pendanaan jangka panjang yang lebih 

stabil  (Mundt, 2017). Net Stable Funding Ratio merupakan jaminan risiko 

ketidaksesuaian jatuh tempo yang ditujukan untuk meningkatkan pendanaan jangka 

menengah dan jangka panjang atas assets bank. Dengan demikian, Net Stable Funding 

Ratio lebih cenderung mengurangi eksposur untuk pendanaan risiko likuiditas. Hal ini 

menuntut Available Stable Funding (ASF) menjadi lebih besar dari jumlah Required 

Stable Funding (RSF). Available Stable Funding terdiri dari modal, kewajiban dengan 

jatuh tempo lebih dari setahun. Required Stable Funding lebih menekankan pada asset-

asset yang kurang likuid selama periode krisis dank arena hal tersebut RSF 

memerlukan pendanaan yang lebih stabil (Gaston & Schumacher, 2017) 

Net Stable Funding Ratio di rumuskan sebagai berikut : 

𝑵𝑺𝑭𝑹 =  
𝑨𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑺𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 (𝑨𝑺𝑭)

𝑹𝒆𝒒𝒖𝒊𝒓𝒆𝒅 𝑺𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 (𝑹𝑺𝑭)
 

 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), nilai ASF merupakan penjumlahan 

dari seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (carrying value) liabilitas dan 

ekuitas pada laporan posisi keuangan dengan faktor ASF. Untuk menentukan nilai 

ASF, bank menggolongkan seluruh liabilitas dan ekuitas dalam kategori sebagai 

berikut: 

1. Liabilitas dan ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 100%. 

a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 100% adalah: 
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1. Seluruh pinjaman yang diterima (borrowing) dan liabilitas dengan 

agunan (secured) maupun tanpa agunan (unsecured) dengan sisa 

jangka waktu satu tahun atau lebih, 

2. Liabilitas pajak tangguhan dengan sisa jangka waktu satu tahun atau 

lebih. 

b. Ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 100% terdiri atas modal yaitu modal 

bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia yang terdiri dari modal inti 

(Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) atau modal bagi kantor cabang dari 

bank yang berkedudukan di luar negeri. 

2. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 95% terdiri atas simpanan stabil yang 

berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan stabil yang berasal dari nasabah 

usaha mikro dan usaha kecil misal giro atau tabungan milik nasabah perorangan 

atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan 

Simpanan atau Pendanaan stabil dan deposito milik nasabah perorangan atau 

nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan Simpanan 

atau Pendanaan stabil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.  

3. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 90% terdiri atas giro atau tabungan 

milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang 

memenuhi persyaratan Simpanan atau Pendanaan kurang stabil dan deposito 

milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang 

memenuhi persyaratan Simpanan atau Pendanaan kurang stabil, dengan sisa 

jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.  
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4. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 50% terdiri atas: 

a. Pendanaan dengan agunan (secured) dan tanpa agunan (unsecured) yang 

berasal dari nasabah perusahaan non-keuangan dengan sisa jangka waktu 

kurang dari 1 (satu) tahun. 

b. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah negara lain, 

Entitas Sektor Publik, dan Bank Pembangunan Multilateral dengan sisa 

jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. 

c. Simpanan operasional yang memenuhi persyaratan. 

d. Pendanaan dengan agunan (secured funding) dan tanpa agunan (unsecured 

funding) lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas, antara lain 

Pendanaan dari Bank Indonesia, bank sentral negara lain, dan lembaga 

keuangan, dengan sisa jangka waktu enam bulan sampai dengan kurang dari 

satu tahun. 

e. Liabilitas pajak tangguhan dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai 

dengan kurang dari 1 (satu) tahun. 

f. Penentuan jangka waktu adalah berdasarkan kemungkinan waktu terdekat 

saat liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan. 

g. Bagian dari kepentingan non-pengendali (non-controlling interest) yang 

tidak sesuai dengan persyaratan modal inti utama sebagaimana diatur dalam 

POJK KPMM, dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 

kurang dari 1 (satu) tahun.  

5. Liabilitas dan ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 0% antara lain: 
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a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 0% misalkan interbank call 

money, liabilitas yang tercatat pada rekening tunda (suspense account), 

NSFR liabilitas derivatif yang dikurangkan dengan NSFR aset derivatif, 

utang tanggal perdagangan (trade date payable) yang timbul dari pembelian 

instrumen keuangan, mata uang asing atau komoditas. 

b. Ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 0% (nol persen) adalah ekuitas lain 

yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya. 

Sedangkan nilai RSF merupakan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian 

antara seluruh nilai tercatat (carrying value) aset pada laporan posisi keuangan dan 

seluruh nilai transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontijensi 

dengan faktor RSF. Untuk menentukan nilai RSF, bank menggolongkan seluruh aset 

dan transaksi rekening administratif dalam kategori sebagai berikut: 

1. Aset yang mendapatkan faktor RSF 0%, yang meliputi kas dan setara kas, 

penempatan pada Bank Indonesia tanpa melihat jangka waktu, tagihan kepada 

Bank Indonesia dan bank sentral negara lain yang memiliki sisa jangka waktu 

sampai enam bulan, piutang tanggal perdagangan (trade date receivable). 

2. Aset yang mendapatkan faktor RSF 5% meliputi HQLA Level 1 (dapat 

diperhitungkan dalam pemenuhan LCR tidak dibatasi jumlahnya) yang 

memenuhi syarat antara lain bebas dari segala klaim (unencumbered) dan tidak 

termasuk aset yang telah mendapatkan faktor RSF 0%. 

3. Aset yang mendapatkan faktor RSF 10% adalah pinjaman kepada lembaga 

keuangan dengan syarat bebas dari segala klaim, merupakan kredit tidak 
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bermasalah (performing loan), memiliki sisa jangka waktu kurang dari enam 

bulan, dijamin HQLA Level 1, dan agunan yang diperoleh dapat secara bebas 

digunakan kembali (rehipotek) selama jangka waktu pinjaman. 

4. Aset yang mendapatkan faktor RSF 15% terdiri dari pinjaman kepada lembaga 

keuangan dengan syarat bebas dari segala klaim, merupakan kredit tidak 

bermasalah (performing loan), memiliki sisa jangka waktu kurang dari enam 

bulan, tidak memenuhi kriteria aset yang mendapatkan faktor RSF 10%, HQLA 

level 2A (dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% dari 

total HQLA) yang bebas dari segala klaim, dan simpanan atau penempatan dana 

pada bank lain dan lembaga keuangan bukan bank untuk keperluan selain 

aktivitas operasional dengan sisa jangka waktu kurang dari 6 bulan, termasuk 

simpanan tanpa jangka waktu misal giro dan tabungan. 

5. Aset yang mendapatkan faktor RSF 50% terdiri atas HQLA Level 2B yang 

bebas dari segala klaim (unencumbered), simpanan atau penempatan dana pada 

lembaga keuangan lain untuk keperluan aktivitas operasional yang 

mendapatkan faktor ASF 50% (lima puluh persen), simpanan atau penempatan 

dana pada Bank lain dan lembaga keuangan bukan Bank untuk keperluan selain 

aktivitas operasional dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 

1 (satu) tahun, pinjaman pada Bank Indonesia, bank sentral negara lain, dan 

lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 

(satu) tahun, seluruh HQLA yang memenuhi persyaratan tidak bebas dari segala 

klaim atau digunakan sebagai jaminan (encumbered) dan sisa jangka waktu 
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penjaminan adalah 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun, 

seluruh aset yang tidak termasuk dalam kategori HQLA dan tidak termasuk 

dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5 

huruf e dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. 

6. Aset yang mendapatkan faktor RSF 65% terdiri atas kredit beragun rumah 

tinggal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang 

mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk 

risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar dan pinjaman lain yang 

tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 

butir 6.a dan tidak termasuk pinjaman kepada lembaga keuangan . 

7. Aset yang mendapatkan faktor RSF 85% terdiri atas kas, surat berharga, dan 

aset lainnya yang dicatat sebagai marjin awal (initial margin) untuk kontrak 

derivatif, dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai dana kontribusi 

(default fund) pada central counterparty (CCP), saham yang diperdagangkan di 

bursa, yang memenuhi persyaratan tidak mengalami gagal bayar (default) dan 

tidak memenuhi kualifikasi sebagai HQLA, komoditas yang diperdagangkan, 

termasuk emas, pinjaman lain yang tidak termasuk pinjaman kepada lembaga 

keuangan, surat berharga yang memenuhi persyaratan:  

a. Bebas dari segala klaim (unencumbered). 

b. Memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih. 

c. Tidak mengalami gagal bayar (default). 

d. Tidak memenuhi kualifikasi sebagai HQLA . 
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8. Aset yang mendapatkan faktor RSF 100% terdiri atas seluruh aset yang tidak 

bebas dari segala klaim atau digunakan sebagai jaminan (encumbered) dengan 

sisa jangka waktu penjaminan adalah 1 (satu) tahun atau lebih, simpanan atau 

penempatan dana pada Bank lain dan lembaga keuangan bukan Bank untuk 

keperluan selain aktivitas operasional dengan sisa jangka waktu satu tahun atau 

lebih, NSFR aset derivatif setelah dikurangi dengan NSFR liabilitas derivatif, 

aset lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam 

angka 1 sampai dengan angka 8 huruf b, antara lain: 

a. Kredit Bermasalah (Non-Performing Loan). 

b. Pinjaman dengan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (Performing 

Loan) kepada lembaga keuangan yang memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) 

tahun atau lebih. 

c. Saham yang tidak diperdagangkan di bursa. 

d. Aset tetap. 

e. Faktor-faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam POJK 

KPMM. 

f. Bunga tangguhan (retained interest). 

g. Kepentingan dalam entitas anak (subsidiary interest). 

h. Surat berharga yang gagal bayar (default). 
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9. Transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 5%, yang 

terdiri dari kredit modal kerja, segala bentuk fasilitas kewajiban komitmen yang 

diberikan kepada hedge funds, money market funds, special purpose vehicle (SPV) 

atau bentuk entitas lain yang bertujuan khusus untuk membiayai aset Bank sendiri, 

kewajiban kontijensi pendanaan yang meliputi: 

a. Kewajiban yang berasal dari letter of credit (L/C) dan garansi yang tidak 

terkait dengan kewajiban pembiayaan perdagangan (trade finance). 

b. Kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali 

utang Bank atau yang terkait dengan conduits, securities investment 

vehicles, dan fasilitas pembiayaan lainnya. 

c. Kewajiban yang berasal dari structured product yang diantisipasi oleh 

nasabah melalui ready marketability, misalnya adjustable rate notes dan 

variable rate demand notes (VRDNs). 

d. Kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (managed fund) yang dijual 

dengan tujuan menjaga kestabilan nilai.  

10. Transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 3%, adalah 

kewajiban yang berasal dari instrumen pembiayaan perdagangan (trade 

finance), termasuk bank garansi dan letters of credit (L/C) dan komitmen 

pinjaman seperti pembiayaan langsung impor dan ekspor untuk perusahaan 

non-keuangan dikecualikan dari perhitungan. 
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Transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 0% (nol 

persen) adalah kewajiban yang berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang 

bersifat dapat dibatalkan tanpa syarat (unconditionally revocable) dan tanpa komitmen 

(uncommitted). 

2.2.6. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio adalah ratio yang memperlihatkan seberapa besar 

jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Capital Adequacy Ratio 

merupakan permodalan yang menunjukan kemampuan bank dalam menyediakan dana 

untuk keperluan pengambangan usaha dan manampung risiko kerugian dana yang 

diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Harun, 2016). CAR menunjukan sejauh mana 

penurunan asset bank masih dapat ditutup oleh equity bank yang tersedia, semakin 

tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank.  

Capital Adequacy Ratio dirumuskan sebagai berikut :  

𝐂𝐀𝐑 =  
𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢

𝑨𝑻𝑴𝑹 
 x100% 

 

2.2.7. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah 

kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri 

yang digunakan  (Kasmir, 2012). Rasio ini juga digunakan untuk menilai likuiditas 
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suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap 

dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas 

bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

akan semakin besar  (Harun, 2016).  

𝑳𝑫𝑹 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒃𝒆𝒓𝒊𝒌𝒂𝒏

 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂𝒏𝒂 𝒑𝒊𝒉𝒂𝒌 𝒌𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂
 

 

2.2.8. Pengaruh Liquidity Coverage Ratio (LCR) terhadap kinerja keuangan  

Liquidity Coverage Ratio (LCR) merupakan cadangan asset yang 

berkualitas tinggi yang dapat dipergunakan oleh pihak bank dalam mengantisipasi 

peristiwa-peristiwa mendadak yang dapat menyebabkan krisis likuiditas (Maria & 

Eleftheria, 2016).  Melalui aset likuid yang berkualitas tinggi yang tidak terbebani dan 

dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai maka kinerja profitabilitas pada 

bank tidak akan ikut bermasalah apabila terjadi peristiwa mendadak yang tidak 

diprediksi sebelumnya (Brunnermeier et al dalam Giordana, 2017). Berdasarkan fakta 

yang dikemukakan bahwa bank-bank dengan defisit LCR merupakan bank yang paling 

sering diawasi secara regulasi, sehingga regulator dapat mempengaruhi keputusan 

manajemen dalam masalah likuiditas bank. Penelitian yang dilakukan oleh Maria 

Psillaki dan Eleftheria Georgoulea (2016) menunjukkan bahwa LCR tidak berpengaruh 

terhadap ROA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tarifei Mashamba (2018) 

menunjukkan bahwa LCR berpengaruh signifikan terhadap ROA.  
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2.2.9. Pengaruh Net Stable Funding Ratio (NSFR) terhadap kinerja 

keuangan  

Net Stable Funding Ratio (NSFR) merupakan perbandingan antara 

pendanaan stabil yang tersedia (Available Stable Funding) dengan pendanaan stabil 

yang diperlukan (Required Stable Funding). Available Stable Funding (ASF) adalah 

jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama satu tahun untuk mendanai aktivitas 

bank. Sedangkan Required Stable Funding (RSF) adalah jumlah aset dan transaksi 

rekening administratif yang perlu didanai oleh pendanaan stabil. NSFR termasuk 

sebagai pendanaan jangka panjang, yaitu pendanaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu lama dan 

manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lama juga. Manajemen memerlukan 

pendanaan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dana dalam jumlah besar yang 

dibutuhkan untuk investasi perusahaan. 

Pendanaan jangka panjang juga mempengaruhi keuntungan suatu 

perusahaan karena digunakan untuk investasi atau memenuhi kebutuhan perusahaan. 

Semakin tinggi pendanaan jangka panjang yang dimiliki bank, maka semakin banyak 

perusahaan memiliki investasi sehingga keuntungan yang diperoleh semakin besar 

karena bank menggunakan pendanaan jangka panjang untuk memperoleh manfaat yang 

lebih lama. 

Basel III sebagaimana dirumuskan bertujuan untuk meningkatkan 

swasembada bank terhadap masalah krisis likuiditas serta mencegah adanya tekanan 

masalah solvabilitas. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran bahwa standar baru tersebut 
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cenderung memberikan tantangan yang lebih besar tantangan bagi bank. Bank harus 

menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk memenuhi persyaratan dan biaya ini bisa 

datang dalam dua bentuk: biaya penyesuaian neraca bank dan serta biaya-biaya yang 

lainnya. Implementasi dari Net Stable Funding Ratio (NSFR) bank diharapkan akan 

memiliki sumber pendanaan yang berkualitas tinggi dan stabil.  

Beberapa peneliti telah meneliti pengaruh NSFR terhadap ROA. Penelitian 

tersebut diantaranya dilakukan oleh Gaston Giordana dan Ingmar Schumacher (2017), 

hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa NSFR berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Georgoulea (2016) 

menunjukan bahwa NSFR tidak berpegaruh terhadap ROA. Sedangkan penelitian Said 

(2014) menunjukkan bahwa NSFR tidak berpengaruh terhadap ROA. 

2.2.10. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap kinerja keuangan  

Capital Adequacy Ratio merupakan ratio permodalan yang menunjukan 

kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan 

menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank  (Harun, 

2016). Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai CAR/Capital Adequacy Ratio akan 

meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi 

Capital Adequacy Ratio (CAR), maka semakin besar pula sumber daya finansial yang 

dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi 

kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit seperti kredit yang bermasalah  

(Harun, 2016) . 
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Adanya rasio CAR didalam laporan keuangan, pihak luar perusahaan dapat 

menilai bagaimana kecukupan modal perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai CAR 

maka akan menimbulkan sinyal positif kepada para investor. Informasi yang relevan 

ini akan membantu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal 

dalam perusahaan tersebut. Semakin tinggi CAR maka semakin besar sumber daya 

finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan dapat 

mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. CAR yang 

tinggi akan berpengaruh besar terhadap kesehatan bank, namun apabila tidak diikuti 

dengan strategi bisnis yang tepat, maka CAR yang tinggi tidak menjamin ROA juga 

tinggi. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh antara CAR 

terhadap ROA. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tarifei (2018) menunjukan 

bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh I Gusti dan Nyoman (2018) menunjukan bahwa CAR berpengaruh signifikan 

positif terhadap ROA.  

2.2.11. Pengaruh  Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap kinerja keuangan  

Loan to Deposit Ratio/LDR merupakan ratio yang menggambarkan 

perbandingan antara kredit yang dikeluarkan oleh sebuah bank dengan total dana pihak 

ketiga yang dihimpun oleh sebuah bank. Adapun dana pihak ketiga yang terdiri dari 

giro, tabungan dan deposito. Banyaknya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh suatu 

bank, berbanding lurus dengan besarnya kredit yang dikeluarkan. Artinya, semakin 

banyak dana pihak ketiga maka semakin banyak pula kredit yang dikeluarkan  (Harun, 

2016). Jadi, semakin tinggi Loan to Deposit Ratio/LDR sebuah bank, maka semakin 
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besar kredit yang disalurkan yang akan meningkatkan pendapatan bunga bank dan akan 

mengakibatkan kenaikan laba . Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji 

pengaruh antara LDR terhadap ROA. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Usman (2016) menunjukan bahwa LDR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hani (2016) menunjukan bahwa LDR 

berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA.  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1: Liquidity Coverage Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan  
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H2: Net Stable Funding Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan 

H3: Capital Adequacy Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

H4: Loan to Deposit Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan 


