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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini dilakukan atas penelitian terdahulu yang meneliti tentang 

Pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio) , NPL (Non Performing Loan), BOPO 

(Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional), LDR (Loan to Deposit 

Ratio) terhadap Pertumbuhan Laba Pada Sektor Perbankan di ASEAN. 

1. Purwanto (2017) 

  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Loan to Deposite Ratio (LDR), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Interest Risk Ratio (IRR) terhadap Pertumbuhan Laba 

Bank baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan bank go-publik di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank 

Umum di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 

2010 sampai dengan tahun 2014 yang berjumlah 14 bank. Data dari penelitian ini 

merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode 

analisis data menggunakan analisis regresi linear. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara simultan variabel CAR, BOPO, LDR dan IRR 

menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah populasi 

yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah semua bank yang tercatat dalam 

Bursa Efek Indonesia periode Januari 2010-Desember 2014, sedangkan penelitian 
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saat ini menggunakan beberapa Bank di Indonesia dan Thailand periode 2013-2017. 

Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel NPL , sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan variabel tersebut untuk menguji pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan sektor perbankan.  

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan 

variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) , BOPO (Belanja Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional, LDR (Loan to Deposit Ratio) sebagai variabel 

independen terhadap pertumbuhan laba dan Peneliti terdahulu dengan peneliti yang 

sekarang sama-sama menggunakan uji hipotesis. 

2. Anggun (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja 

keuangan industri perbankan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya (Thailand 

dan Filipina) menggunakan indikator RGEC. Penelitian ini termasuk ke dalam 

penelitian komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah industri perbankan di 

Indonesia, Thailand dan Filipina. Pemilihan sampel menggunakan metode judment 

sampling. Seluruh sampel terdiri dari 3 bank di Indonesia, 3 bank di Thailand dan 

3 bank di Filipina. Total sampel sebanyak 36 data termasuk didalamnya adalah 

sampel dengan periode 4 tahun (2011, 2012, 2013 dan 2014). Model statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan uji parametrik one-way ANOVA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator rasio keuangan perbankan 

Indonesia adalah signifikan berbeda dengan kinerja keuangan perbankan kedua 

negara ASEAN, kecuali rasio CAR. Rata-rata rasio keuangan perbankan Indonesia 

lebih baik dibandingkan dengan rata-rata tiga negara ASEAN lainnya pada rasio 
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NPL, ROA, NIM dan CAR sedangkan rasio LDR menunjukkan lebih baik rata-rata 

negara ASEAN lainnya 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Populasi 

dalam penelitian ini adalah industri perbankan di Indonesia, Thailand dan Filipina 

periode 2011-2014 sedangkan penelitian ini hanya Indonesia dan Thailand periode 

2013-2017. Teknik pengambilan sampe peneliti saat ini menggunakan metode 

judment sampling sedangkan peneliti saat ini menggunakan samping random. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan 

variabel CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan) dan LDR 

(Loan Deposit Ratio) terhadap pertumbuhan laba dan Pengujian dalam penelitian 

terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan pengujian 

hipotesis 

3. Setiawan (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat 

inflasi, kineja keuangan bank, dan BI rate terhadap pertumbuhan laba pada bank 

swasta devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Pengukuran 

kinerja keuangan menggunakan analisis CAMEL (Capital, Asset, Management, 

Earning, Liquidity) yang nantinya akan dilihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

laba perbankan swasta devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2013. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regrei linear 

berganda dengan teknik pengambilan data yakni pusposive sampling. Pengujian 

dilakukan secara parsial (uji t) dan simultan (uji F) pada variabel CAR, NPL, 

BOPO, LDR, tingkat inflasi, dan BI rate terhadap pertumbuhan laba.  
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Hasil penelitian menunjukkan pengaruh antara variabel BOPO terhadap 

pertumbuhan laba secara parsial Pada pengujian parsial terhadap variabel lainnya 

tidak menunjukan adanya pengaruh pada pertumbuhan laba. Secara simultan 

keseluruhan variabel berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah semua 

bank swasta yang tercatat dalam BEI tahun 2009-2013, sedangkan penelitian saat 

ini menggunakan beberapa Bank di Indonesia dan Thailand periode 2013-2017.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan 

variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) , BOPO (Belanja Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional, LDR (Loan to Deposit Ratio) sebagai variabel 

independen terhadap pertumbuhan laba dan Pengujian dalam penelitian terdahulu 

dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis. 

4. Rahma (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesehatan bank 

dengan rasio CAMELS terhadap pertumbuhan laba pada periode 2011-2014 pada 

Bank Syariah. Rasio keuangan yang digunakan adalah CAR, NPF, ROA, dan FDR. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Data 

dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan 

pengujian hipotesis. Hasil yang diperoleh dari pengujian simultan menunjukkan 

bahwa CAR, NPF, ROA, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

laba. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa CAR dan FDR tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba, tetapi NPF dan 

ROA memiliki pengaruh yang signifikan. 
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Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah 

menggunakan populasi bank Syariah di Indonesia periode 2011-2014 sedangkan 

peneliti saat ini menggunakan beberapa Bank di Indonesia dan Thailand periode 

2013-2017. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan 

rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) sebagai variabel Independen terhadap 

Pertumbuhan Laba dan Pengujian dalam penelitian terdahulu dengan peneliti saat 

ini yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis. 

5. Almazari (2014) 

Tujuan utamanya adalah untuk membandingkan profitabilitas bank Saudi 

dan Yordania dengan menggunakan faktor internal untuk estimasi. Data yang 

diperlukan dikumpulkan dari sumber sekunder. Sampel dari dua puluh tiga bank 

Saudi dan Yordania dianggap dengan 161 observasi untuk periode 2005-2011. 

Rasio keuangan dihitung dan alat statistik termasuk korelasi Pearson, analisis 

deskriptif varians dan analisis regresi digunakan dalam menguji hipotesis dan untuk 

mengukur perbedaan dan persamaan antara bank sampel sesuai dengan 

karakteristik mereka yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

diuji secara empiris.  

Hasil menunjukkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara 

ROA bank Saudi dengan variabel TEA, TIA dan LQR, serta korelasi negatif dengan 

variabel NCA, CDR, CIR dan SZE. Sementara itu, ada korelasi positif yang 

signifikan antara ROA bank Yordania dengan variabel LQR, NCA, TEA dan CDR, 

juga ada korelasi negatif pengembalian aset dengan CIR, TIA dan SZE. Disarankan 
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bahwa studi empiris harus dilakukan di bidang yang sama untuk mencari tahu apa 

yang lebih banyak faktor internal dapat mempengaruhi profitabilitas bank. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sampel yang 

digunakan dalam penelitian terdahulu adalah dua puluh tiga bank Saudi dan 

Yordania dianggap dengan 161 observasi untuk periode 2005-2011 , sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan beberapa Bank di Indonesia dan Thailand periode 

2013-2107. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel LQR, NCA, TEA dan 

CDR , sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut untuk 

menguji pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor 

perbankan.  

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan 

Pertumbuhan laba sebagai variabel independen yang diukur dengan rasio ROA dan 

Pengujian dalam penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama 

menggunakan pengujian hipotesis. 

6. Lubis (2013) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kesehatan bank diwakili 

oleh Adequency Capital Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), ROA dan 

Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba BPR pada 

periode 2008-2012. digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi laporan 

keuangan BPR, yang telah diaudit dan diterbitkan oleh Bank Indonesia.  

 Model penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

model analisa regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang 

menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. 
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Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen maka digunakan model regresi linier berganda 

(multiple linier regression method). Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel 

Adequency Capital Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), BOPO dan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

pertumbuhan laba, sedangkan secara parsial dengan menggunakan uji t 

menunjukkan bahwa variabel Adequency Capital Ratio (CAR) memiliki korelasi 

negatif yang signifikan dengan pertumbuhan laba. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah populasi 

yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah seluruh Bank Perkreditan Rakyat 

yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian saat ini menggunakan beberapa Bank 

di Indonesia dan Thailand periode 2013-2017. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan 

variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) , NPL (Non Performing Loan), BOPO 

(Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional), LDR (Loan to Deposit 

Ratio) sebagai variabel independen terhadap pertumbuhan laba sebagai variabel 

dependen dan Pengujian dalam penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu 

sama-sama menggunakan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda. 

7. Aini (2013) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji CAR, LDR, NPL, BOPO dan 

Kualitas Aktiva Produktif terhadap perubahan laba pada perusahaan sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang 
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digunakan peneliti yaitu sebanyak 61bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2009-2011. Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin 

(NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Biaya 

Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Kualitas Aktiva Produktif 

(KAP) sebagai variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini dan 

Pertumbuhan Laba sebagai variabel dependen. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling dan regresi linear berganda yang berbasis OLS 

(Ordinary Least Square) sebagai teknik analisa data.  

 Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel CAR memiliki 

pengaruh terhadap Pertumbuhan laba yang mana menunjukkan signifikansi sebesar 

0,011, NPL berpengaruh positif tidak signifikasi terhadap pertumbuhan laba pada 

0,188, BOPO berpengaruh negeatif signifikan terhadap pertumbuhan laba pada 

0,044, LDR berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan laba dengan 0,895, 

KAP berpengaruh signifikan sebesar 0,009 dan NIM tidak berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan laba dan menunjukkan signifikansi sebesar 0,306.  

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah populasi 

yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu seluruh perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan laporan 

keuangan selama tahun 2009 - 2011, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

beberapa Bank di Indonesia dan Thailand.  

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan 

variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) , NPL (Non Performing Loan),  BOPO 

(Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional, LDR (Loan to Deposit 
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Ratio) sebagai variabel independen terhadap pertumbuhan laba sebagai variabel 

dependen dan Pengujian dalam penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu 

sama-sama menggunakan pengujian hipotesis. 

8. Prasanjaya (2013) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio CAR, 

BOPO, LDR dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Bank di BEI periode 

2008-2011. Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan yaitu teknik simple 

random sampling. Hasil uji F memperlihatkan hasil rasio CAR, BOPO, LDR dan 

Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil uji t, 

menunjukkan LDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, akan 

tetapi CAR dan Ukuran Perusahaan menunjukkan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas.  

 Untuk menguji pengaruh rasio CAR, BOPO, LDR dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Profitabilitas, maka diperlukan teknik analisis regresi linear 

berganda serta menggunakan uji asumsi klasik. Teknik pengambilan sampel yang 

dipergunakan adalah simple random sampling yaitu di mana peneliti dalam 

pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak dengan memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua anggota sampel untuk ditetapkan sebagai 

anggota sampel penelitian 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah populasi 

yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah seluruh perusahaan perbankan 

yang tercatat di BEI periode 2008-2011,sedangkan penelitian ini menggunakan 

bank di Indonesia dan Thailand periode 2013-2017. Pada penelitian terdahulu tidak 
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menggunakan variabel NPL , sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel 

NPL untuk menguji pengaruh antar variabel dengan pertumbuhan laba pada 

perusahaan perbankan.  

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan 

variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) , BOPO (Belanja Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional, LDR (Loan to Deposit Ratio) sebagai variabel 

independen terhadap pertumbuhan laba, Pengujian dalam penelitian terdahulu 

dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis, Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian saat ini dan terdahulu yaitu sama-sama 

menggunakan Sampling Random. 

9. Thyas (2013) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Adequancy Capital 

Ratio (CAR), Pembiayaan terhadap Deposito Rasio (FDR), Non Performing 

Financing (NPF), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (OEOI) 

untuk profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Alat ukur profitabilitas yang digunakan 

adalah Return on Equity (ROE). Bank Mandiri Syariah (BSM) diambil sebagai 

sampel untuk penelitian ini. Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh 

dari data Bulanan Publikasi Keuangan Periode Laporan Desember 2008 hingga 

Agustus 2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier yang bertujuan 

untuk memperkirakan hubungan antar variabel.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR, FDR, NPF, dan OEOI 

berpengaruh pada ROE. Ada dua variabel yang signifikan efek positif pada ROE, 
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FDR dan NPF. Variabel lain memiliki efek negatif yang signifikan OEOI, 

sedangkan CAR negatif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

 Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah populasi 

yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Bank Syariah Mandiri periode 

Desember 2008 – Agustus 2012,penelitian saat ini menggunakan bank di Indonesia 

dan Thailand periode 2013-2017. Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan 

variabel NPL dan LDR, sedangkan untuk menguji pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan sektor perbankan penelitian ini menggunakan 

variabel tersebut.  

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan 

variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) , BOPO (Belanja Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional sebagai variabel independen terhadap pertumbuhan laba 

dan Pengujian dalam penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama 

menggunakan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda dibantu 

oleh SPSS. 

10. Hamidu (2013) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

NPM dan TATO terhadap Pertumbuhan laba pada Bank Swasta Devisa di Bursa 

Efek Indonesia selama tahun 2009-2011. Populasi dari penelitian ini yaitu bank 

swasta yang terdaftar dibursa efek Indonesia, dan penelitian ini menggunakan 

sampel 20 bank swasta.  
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Penelitian ini menggunakan Asumsi Klasik dan Analisis Regri Linear Berganda. 

Secara parsial variabel TATO, dan NPM memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah populasi 

yang di gunakan dalam penelitian terdahulu adalah Bank Swasta Devisa yang 

terdaftar di direktori Bank Indonesia., sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

bank di Indonesia dan Thailand periode 2013-2017.  

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan 

variabel NPL (Non Performing Loan) sebagai variabel independen terhadap 

pertumbuhan laba dan Pengujian dalam penelitian terdahulu dengan peneliti saat 

ini yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis. 

Tabel 2.1 

Tabel Matriks dari Penelitian Terdahulu 

 
Tabel 1 MATRIKS PENELITIAN 

 

NO PENELITI NPL CAR BOPO LDR ROA NIM INFLASI NPF FDR NPM TATO BI RATE IRR

1
Anggun 

(2016)
S TS S S S

2
Anisa Lubis 

(2013)
S S S S

3
Daniel 

(2016)
TS TS S TS TS TS

4
Dian Rahma 

(2015)
S S S S

5
Hendri 

(2017)
S S S S

6
Novia 

(2013)
TS S S

7
Nur Aini 

(2013)
TS S S- TS TS S S

8
Prasanjaya 

(2013)
TS S S

9
Thyas 

(2013)
TS S S S

10
M Isnaeni F 

(2012)
S S TS S TS TS

PENGARUH CAR,NPL,BOPO DAN LDR TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PERBANKAN DI 

NEGARA DI INDONESIA DAN THAILAND
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KETERANGAN : 

S : Signifikan 

TS : Tidak Signifikan 

 

2.2  Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori yang mendukung adanya perumusan hipotesis yang 

dapat membantu proses penelitian. Dalam sub bab ini akan diuraikan beberapa teori 

yang mendasari penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

2.2.1. Teori Agensi 

 Agency theory  atau teori keagenan adalah teori yang menjelaskan 

tentang adanya hubungan kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu 

pihak disebut pricipal (principal) dan pihak lain disebut agen (agent). Teori ini 

menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi manajemen (pengelola) dengan 

fungsi kepemilikan (pemegang saham). Dalam hal ini Manajemen sebagai (agent) 

yang mana secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan 

principal, dan manajer juga berkepntingan untuk memaksimalkan kesejahteraan 

mereka, terkadang manajer belum memaksimalkan nilai perusahaan dan cenderung 

menguntungkan manajer secara pribadi. Hal ini terjadi karena pihak pengelola 

memiliki informasi yang lebih kuat dibandingkan pihak pemilik. 

 Tujuan dari manajer dan pemegang saham umumnya adalah sama yaitu 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tetapi seringkali pihak manajer bertindak 

sesuai dengan kepentingan pribadinya. Pengambilan keputusan yang diambil oleh 
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manajer terkadang belum memaksimalkan nilai perusahaan dan cenderung 

menguntukan pihak manajer secara pribadi. Hal ini terjadi karena pihak pengelola 

memiliki informasi yang lebih kuat dibandingkan pihak pemilik 

  Masalah lain muncul ketika terdapat dua pihak yang memperjuangkan 

kepentingan yang berbeda (Wijaya, 2013). Kedua pihak ini memiliki kepentingan 

yang berbeda, dimana principal cenderung menginginkan perusahaannya terus 

untuk berjalan dan memperoleh laba sebesar-bearnya sehingga menuntut agen 

untuk mendapatkan laba yan tinggi, sedangkan agen cenderung berusaha untuk 

mempertahankan jabatannya dan kendapatkan kompensasi yang lebih atas 

kinerjanya selama bekerja, sehingga agen berupaya semaksimal mungkin untuk 

mendapatkan laba sebesar-besarnya meskipun terkadang menggunakan tindakan 

yang kurang etis. Selain itu, terkadang pihak manajer tidak mampu untuk 

mengestimasi pertumbuhan laba dimasa datang, yang ana pihak principal merasa 

bahwa pihak manajer berbuat sesuai dengan kepentingan pribadinya sehingga pihak 

pemilik meningkatkan pengawasannya terhadap manajer yang secara otomatis akan 

menambah biaya perusahaan dan menurunkan laba perusahaan. 

2.2.2. Bank 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak (Purwanto, 2017). 
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Menurut (Kasmir, 2015:114) Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 

ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.  

 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yakni 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan 

yang berasal dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Dalam pemberian kredit disamping dikenakan bunga yang dilakukan oleh bank 

yang menerapkan prinsip konvensional, bank tersebut juga mengenakan jasa 

pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta 

biaya komisi (Kasmir, 2015:13) 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan 

meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan 

memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana 

merupakan kegiatan pokok dari suatu bank sedangkan memberikan jasa bank 

lainnya merupakan kegiatan pendukung dari bank. Kegiatan menghimpun dana 

berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro,deposito 

dan tabungan biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan 

hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang untuk menabung. 

Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran 

kegiatan utama tersebut   

Adapun jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2015:92)  
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1. Dilihat dari segi fungsinya 

 Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 14 1967 jenis perbankan 

meliputi :  

a. Bank Umum 

b. Bank Pembangunan 

c. Bank Tabungan 

d. Bank Pasar 

e. Bank Desa 

f. Lumbung Desa 

g. Bank Pegawai 

h. dan Bank lainnya. 

 Setelah muncul UU perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan 

kembali dengan adanya UU Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri 

dari : 

a. Bank Umum 

 Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya untuk 

memberikan jasa pembayaran (ojk.go.id, 2009). 

b. Bank Pengkreditan Rakyat 

 Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (ojk.go.id, 2009). 

Disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank 
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umum karena BPR itu sendiri dilarang menerima simpanan giro,kegiatan valas, dan 

perasuransian. 

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

a. Bank Milik Pemerintah 

Kepemilikan pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah 

sehingga semua keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah, yang mana 

kepemilikan bank dibedakan menjadi dua yaitu bank milik pemerintah pusat dan 

bank milik pemerintah daerah. 

b. Bank Milik Swasta Nasional 

Kepemilikan pendirian sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional, dan 

pembagian keuntungannya dimiliki oleh swasta. 

c. Bank Milik Koperasi 

Kepemilikan sahan dari bank dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hubkum 

koperasi. 

d. Bank Milik Asing 

Kepemilikan bank merupakan cabang dari bank yang berada diluar negri, 

baik bank swasta maupun pemerintah asing. Kepemilikkannya dimiliki oleh pihak 

luar negeri. 

e. Bank Milik Campuran 

Kepemilikan saham bank dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional. Mayoritas kepemilikan saham ini dimiliki oleh warga Negara Indonesia. 
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2.2.3. Laporan Keuangan Perbankan 

 Suatu Bank wajjib memberikan transparansi kondisi atau kinerja 

keuangannya kepada masyarakat pengguna laporan keuangan yaitu seperti, 

deposan, investor serta stakeholder yang lain, sebagai alat pengambilan keputusan 

investasi. Laporan keuangan bank dimaksudkan untuk memberikan informasi 

mengenai kondisi bank secara menyeluruh termasuk perkembangan usaha bank itu 

sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban 

manajemen kepada pihak yang berkepentingan harus memenuhi syarat mutu, dan 

karakteristik kualitatif, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak akan ragu 

kepada laporan keuangan bank (Aini, 2013). 

 Ada beberapa cara yang digunakan dalam menganalisa keadaan 

keuangan suatu bank tetapi menganalisa menggunakan rasio keuangan merupakan 

hal yang umum dilakukan dimana hasilnya akan memberikan pengukuran relatif 

dari kegiatan suatu bank. Data pokok sebagai input dalam analisa ini adalah laporan 

laba rugi dari perbankan konvensional (Hery, 2016:80)  

2.2.4. Pertumbuhan Laba  

 Pertumbuhan laba adalah pertumbuhan relatif yang dihitung dari nilai 

selisih laba antara tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi 

dengan nilai laba tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini dianggap lebih representatif 

dibandingkan dengan pertumbuhan absolutnya karena penggunaan nilai 

pertumbuhan relatif akan mengurangi pengaruh intern perusahaan (Hapsari, 2013).  

Laba adalah suatu alat kepengurusan (stewardship) manajemen atas sumber daya 

suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu 
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perusahaan (Belkaoui, 2012:125). Sedangkan didalam penelitian ini, laba yang 

dimaksudkan adalah laba setelah pajak. Maka jka beban melebihi penghasilan, 

jumlah pada nilai residual merupakan kerugian bersih sehingga dapat dikatakan 

bahwa laba merupakan perbedaan antara pendapatan pada satu periode dan biaya 

yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan laba. 

 Laba merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi. Angka laba 

biasanya dilapokan dalam laporan laba-rugi selama satu periode bersamaan dengan 

komponen lainnya seperti pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. 

Perusahaan yang memiliki laba yang relatif stabil memungkinkan untuk 

memprediksi besarnya estimasi laba dimasa yang akan datang dan perusaan ini 

biasanya akan membayar prosentase yang lebih tinggi dari labanya sebagai deviden 

dibandingkan perusahaan dengan laba berfluktuasi (Agustina, 2016). 

 Laba merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja 

perusahaan, adanya pertumbuhan laba didalam perusahaan akan menunjukkan 

bahwa manajemen berhasil mengelola keuangan perusahaan. Angka dalam laporan 

keuangan ini penting untuk perhitungan pajak, dan juga berfungsi sebagai dasar 

pengenaan pajak yang akan diterima oleh negara untuk dijadikan pedoman dalam 

menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, untuk menjadikan 

dasar perhitungan dan penilaian efisiensi untuk menilai prestasi perusahaan.  

Fahmi (2012:112) menyatakan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yakni : 
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1. Besarnya Perusahaan 

 Apabila perusahaan semakin besar maka ketepatan pertumbuhan laba 

yang diharapkan nantinya juga akan semakin tinggi. 

2. Umur Perusahaan 

Apabila perusahaan baru berdiri maka perusahaan tersebut kurang 

memiliki pengalaman yang cukup untuk meningkatkan laba perusahaan tersebut 

sehingga ketepatan dalam pelaporan maka masih rendah. 

3. Tingkat Laverage 

Apabla perusahaan memiliki tingkat hutang yang cukup tinggi maka 

manajer akan cenderung untuk melakukan manipulasi laba sehingga dapat 

mengurangi ketepatannya dalam pelaporan keuangan dalam pertumbuhan laba. 

4. Tingkat Penjualan 

 Apabila tingkat penjualan dimasa yang akan datang itu meningkat dari 

tahun sebelumnya maka pertumbuhan laba suatu perusahaan akan semakin tinggi. 

5. Perubahan Laba Masa Lalu 

 Apabila perubahan laba di masa lalu semakin besar maka pendapatan 

yang nantinya akan dihasilkan oleh laba akan datang juga akan semakin tidak pasti. 

(Belkaoui, 2012:132) menyatakan bahwa laba akuntansi memiliki lim karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan dan memerlukan 

definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. 

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat dan merujuk pada kinerja 

keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. 
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3. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang diadakan oleh 

perusahaan (terutama pendapatan yang berasal dari penjual barang atau jasa 

dikurangi kos yang dibutuhkan untuk mencapai penjualan tersebut). 

4. Laba akuntansi meminta bahwa pendapatan realisasi pada suatu periode 

dikaitkan dengan kos relevan yang layak atau sesuai. 

5. Laba akuntansi meminta pengukuran biaya dalam hal kos historis bagi 

perusahaan, merupakan ketaatan yang kuat pada prinsip kos. 

Menurut (Fahmi, 2015:110) terdapat dua macam analisis untuk menentukan 

pertumbuhan laba yakni : 

1. Analisis Fundamental 

 Analisis Fundamental merupakan analisis yang berhubungan langsung 

dengan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan analisis ini diharapkan calon 

investor dapat mengetahui operasional dari perusahaan yang nantinya laba 

perusahaan akan menjadi milik investor yang dapat dinilai apakah perusahaan itu 

sehat atau tidak, apakah cukup menguntungkan atau malah sebaliknya. Hal tersebut 

sangat penting karena nantinya akan berhubungan dengan hasil dan resiko yang 

akan ditanggung oleh investor. 

 Analisis Fundamental menggunakan data historis dalam 

menganalisisnya, yang mana data-data yang digunakan merupakan data-data telah 

terjadi dan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Analisis ini 

biasanya disebut dengan company analysis, yang mana akan menganalisis laporan 

keuangan perusahaan dengan rasio keuangan. Didalamnya menyangkut analisis 
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tentang kelebihan dan kelemahan dari suatu perusahaan, bagaimana prospek dimasa 

yang akan datang dan bagaimana kegiatan operasionalnya. 

2. Analisis Teknikal 

 Analisis Teknikal biasanya dipakai oleh calon-calon investor yang 

nantinya akan menginvestasikan dananya ke suatu perusahaan. Data yang 

digunakan dalam analisis ini berupa grafik atau program komputer. Tujuan dari 

analisis ini adalah untuk memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang 

dengan melihat perubahan laba dimasa lalu. 

Perhitungan Pertumbuhan laba dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut  

𝑌 =  
𝑌𝑛 − 𝑌𝑛−1

𝑌𝑛−1
 𝑥 100% 

Dimana :  

Y = Pertumbuhan laba tahun n 

Yn = Laba pada tahun saat ini 

Yn-1 = Laba pada tahun sebelumnya 

 

2.2.5. Capital Adquacy Ratio (CAR) 

 CAR merupakan kemampuan bank dalam menyediakan modal untuk 

kepentingan operasi dari suatu perusahaan perbankan dan sebagai penampung 

resiko kerugian dana akibat aktivitas operasi bank yang mengandung resiko (risiko 

kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana 

modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar 

bank, seperti dana masyarakat, pinjaan (utang), dan lain-lain. Jadi dengan kata lain, 

CAR adalah kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank 
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untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya 

kredit yang diberikan (Darmawi, 2012:92). Apabila bank tersebut beroperasi maka 

modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi pengembangan usaha dan 

menampung resiko kerugian. 

 Didalam perhitungan CAR terdapat aspek Aktiva Tertimbang Menurut 

Resiko (ATMR). Menurut (Darmawi, 2012:134) untuk saat ini minimal CAR 

sebesar 8% dari ATMR. ATMR adalah jumlah aset yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan perbankan yang mengandung resiko, karena didalamnya mengandung 

risiko maka diberikan pembobotan sesuai dengan kelompoknya. Dalam 

perhitungan CAR Bank Indonesia menyebutnya dengan Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum  (KPMM). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank 

(KPMM) adalah  perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR). Rasio CAR dapat dihitung sebagai berikut : 

𝐶𝐴𝑅 =  
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 (𝐴𝑇𝑀𝑅)
× 100% 

2.2.6. Non Performing Loan  (NPL) 

 NPL merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menegah resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Di dalam perbankan 

kredit digolongkan menjadi 5 kategori yaitu lancar, dalam perhitungan khusus, 

kredit yang diragukan pengambilannya, dan kredit yang benar-benar macet. Dalam 

melakukan kredit bank harus benar-benar melakukan analisis terhadap kemampuan 

debitue dalam mengembalikan kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib 

untuk melakukan pemantauan, penilaian, dan pengikatan terhadap pengguna kredit 
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serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk 

memperkecil resiko kredit.  

 Kredit yang dimaksud yakni kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit 

bermasalah didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan 

kegagalan debitur untuk membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak 

dapat melunasi hutangnya. Semakin kecil NPL makan akan semakin kecil pula 

risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Agar nilai bank terhadap rasio ini 

bank maka Bank Indonesia menetapkan  kriteria rasio NPL net dibawah 5%. 

Kondisi NPL bank tinggi makan akan memperbedar biaya pencadangan aktiva 

produktif maupun biaya lainnya, sehingga bank berpotensi mengalami kerugian.   

Menurut (Darmawi, 2012:80) terdapat dua pengaruh tidak langsung yang mungkin 

terjadi dalam menghadapi resiko kredit yaitu : 

1. Jika bank memilih biaya dana yang cukup tinggi maka dengan sendirinya 

bank akan menghadapi risiko kredit dalam usahanya untuk 

mempertahankan margin. 

2. Biaya dana yang tinggi dapat menyebabkan deposan dan pemilik dana 

lainnya merasa khawatir atas kemampuan bank dalam membayar kembali 

uangnya tepat pada waktunya atau pada saat ditarik. 

2.2.7. Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasioanal (BOPO) sering disebut 

rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Lubis, 2013). 
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Rasio Biaya Operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.  

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan 

oleh bank bersangkutan. Apabila angka rasio menunjukkan kinerja bank tersebut 

diatas 90% dan mendekati 100%, maka menunjukkan kinerja bank tersebut tingkat 

efisiennya rendah (Darmawi, 2012:140). Tetapi jika rasio ini rendah mendekati 

rasio 7% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisienna 

yang tinggi. Rasio ini dalat dihitung dengan rumus: 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 × 100% 

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan 

utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghimpun 

dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasonal bank didominasi 

oleh biaya bunga dan hasil bunga (Kasmir, 2012) 

2.2.8. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR merupakan rasiio keuangan yang menunjukkan kemampuan suatu bank untuk 

memberikan jumlah kredit yang diberikan dibandingan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. (Lubis, 2013). LDR merupakan 

rasio perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak 

Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. LDR akan menunjukkan tingkat 

kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank 
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bersangkutan. Maksimal rasio LDR yang diperbolehkan oleh bank Indonesia adalah 

sebesar 110% (Riyadi, 2011:146). 

 LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit 

yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dapan dijabarkan bahwa seberapa 

jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk 

segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik uangnya yang telah 

digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Hal tersebut disebabkan karena 

jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar 

(Kasmir, 2012). Rasio LDR dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝐿𝐷𝑅 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 × 100% 

Menurut (Kasmir, 2012) menyatakan bahwa dalam tata cara penilaian tingkat 

kesehatan bank, Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut : 

1. Apabila rasio LDR dibawah 110% diberi nilai kredit 110, artinya 

likuiditas bank tersebut dinilai sehat 

2. Apabila rasio LDR sebesar 110% atau lebih dari nilai kredit 0, artinya 

likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat. 

2.2.9. Pengaruh CAR terhadap Pertumbuhan laba 

 CAR merupakan indikator untuk menilai aspek permodalan pada suatu 

bank. Meningkatnya rasio CAR disebabkan karena modal yang semakin tinggi, 

yang berartis bank memiliki modal yang cukup dan mampu meng-cover risiko 
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kerugian akibat aktivitas suatu bank. Modal sendiri akan menurunkan biaya dana 

karena bank itu sendiri dapat menggunakan modalnya untuk dialokasikan kepada 

aktiva produktif yang nantinya mampu untuk meningkatkan profitabilitas. Oleh 

karena itu apabila rasio CAR yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan 8% 

maka perusahaan perbankan dapat dikatakan sehat dan otomatis pertumbuhan laba 

yang akan dihasilkan juga akan semakin meningkat. 

 Dengan meningkatnya modal suatu bank, otomatis pertumbuhan laba 

juga akan meningkat serta keuntungan yang didapat juga akan meningkat shingga 

pemegang saham sebagai prinsipal juga akan mendapatkan keuntungan yang 

diinginkan dengan manajer sebagai agen yang berusaha meningkatkan laba dari 

bank tersebut. Sehingga keduanya memiliki hubungan yang positif untuk 

meningkatkan pertumbuhan laba dan sama-sama mendapatkan keuntungan 

khususnya nilai tambah untuk perusahaan. 

 Hasil penelitian (Lubis, 2013) dan (Aini, 2013) menyatakan bahwa CAR 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank yang berarti perusahaan perbankan 

memiliki kecukupan modal yang lebih tinggi dan cenderung memiliki pertumbuhan 

laba yang tinggi. 

2.2.10. Pengaruh NPL terhadap Pertumbuhan Laba 

 NPL merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga 

kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Semakin kecil rasio NPL suatu bank, 

maka semakin kecil pula risiko kegagalan suatu bank dalam penyaluran kredit 

sehingga mengakibatkan pendapatan bunga bank meningkat dan dapat 

meningkatkan laba bank pula. Sedangkan semakin besar rasio NPL suatu bank, 
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makan semakin besar pula risiko kegagalan suatu bank dalam penyaluran kredit 

sehingga dapat menyebabkan pendapatan bunga bank menurun dan menyebabkan 

penurunan laba bank pula.  

 Apabila kredit bermasalah suatu perusahaan buruk maka hubungan 

antara prinsipal dan agen akan buruk. Karena prinsipal selalu menginginkan laba 

yang tinggi, sedangkan manajer harus bisa mengatasi masalah kredit macet dibank 

dan keuntungan di bank juga akan menurun maka pertumbuhan laba menurun 

sehingga pemegang saham harus melakukan aksi untuk penambahan modal 

kembali. 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anggun & Sukirno, 2016) 

menyatakan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Apabila nilai NPL naik, akan mendorong perusahaan perbankan menyalurkan 

dananya dan aktivitas kredit yang leboh baik agar mendapatkan pendapatan yang 

juga meningkat  

2.2.11. Pengaruh BOPO terhadap Pertumbuhan Laba 

 BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

kegiatan operasional dari suatu perbankan. Semakin meningkatnya efisiensi 

operasional perusahaan khususnya perbankan dapat diartikan semakin efisien 

aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan. Dari teori tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio BOPO semakin menunjukan bank tersebut 

tidak efisien demikian pula sebaliknya 

 Jika biaya operasional meningkat maka dapat menurunkan pertumbuhan 

laba, sehingga prinsipal menuntut agen untuk menekan biaya operasional agar tidak 
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mengalami kerugian. Jika manajer bisa mengatur keuangan secara efektif dan 

efisien maka bank juga dapat mendapatkan laba yang besar, sehingga prinsipal dan 

agen juga sama-sama mendapatkan keuntungan dari masing-masing pihak. 

 Hasil penelitian (Purwanto, 2017) menyatakan bahwa BOPO 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. BOPO merupakan rasio 

perbandingn antara beban operasional dan pendapatan operasional suatu bank. 

Dengan melakukan perhitungan tersebut, bank akan mencapai efisiensi 

operasionalnya, sehingga keseluruhan biaya yang dikeluarkan bank tersebut dapat 

diminimalisir dan berdampak terhadap pertumbuhan laba (Hutagalung, Djumahir, 

& Ratnawati, 2013). 

2.2.12. Pengaruh LDR terhadap Pertumbuhan Laba 

LDR merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar dana disalurkan 

untuk pinjaman. Dalam hal ini pinjaman yang dimaksud adalah kredit yang 

disalurkan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan rasio LDR 

berarti penyaluran dana ke pinjaman atau kredit semakin besar sehingga akan 

menambah pendapatan bunga yang nantnya laba bank akan meningkat. Jika nilai 

LDR lebih kecil atau sama dengan 110% maka tingkat kesehatan bank akan 

semakin baik karena kredit yang disalurkan oleh bank tidak mengalami hambatan 

sehingga membuat pertumbuhan laba bank akan semakin meningkat. 

 Apabila kredit yang diberikan bank tinggi maka hubungan prinsipal dan 

agen akan baik, karena dengan meningkatnya kredit berarti bank mendapatkan 

bunga dari kredit sehingga pertumbuhan laba suatu bank meningkat dan agen serta 

prinsipal dapat merasakan keuntungan yang mereka harapkan. 
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 Hasil penelitian (Lubis, 2013) menyatakan bahwa LDR berpenaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba yang berarti perusahaan perbankan 

memberikan pinjaman yang besar dengan harapan untuk memperoleh laba yang 

besar sehingga menghasilkan nilai yang signifikan. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan pada hubungan teoritis antara variabel CAR, NPL, BOPO 

dan LDR terhadap Pertumbuhan Laba, maka kerangka pemikiran teoritis akan 

tampak sebagai berikut. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

H1a = Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba Perbankan di Indonesia. 

H1b = Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba Perbankan di Thailand 

H2a  = Non Performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba Perbankan di Indonesia. 

H2b  = Non Performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba Perbankan di Thailand 

H3a  = Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba Perbankan di Indonesia.  

H3b  = Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba Perbankan di Thailand. 

H4a  = Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba Perbankan di Indonesia. 

H4b  = Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba Perbankan di Thailand. 

H5  = Terdapat perbedaan pengaruh CAR terhadap pertumbuhan laba perbankan 

di Indonesia dan Thailand. 

H6  = Terdapat perbedaan pengaruh NPL terhadap pertumbuhan laba perbankan 

di Indonesia dan Thailand. 

H7  =  Terdapat perbedaan pengaruh BOPO terhadap pertumbuhan laba 

perbankan di Indonesia dan Thailand. 
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H8  = Terdapat perbedaan pengaruh LDR terhadap pertumbuhan laba 

perbankan di Indonesia dan Thailand. 

 


