
 

 

9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

a. Herry Achmad Buchory (2014)  

Penelitian terdahulu yang berjudul Analysis of The Effect of Capital, 

Credit Risk and Profitability To Implementation Banking Intermediation Function 

(Study On Regional Development Bank All Over Indonesia Year 2012) ini 

bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan intermediasi antara modal, Risiko Kredit dan Profitabilitas. 

Temuan atau hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herry 

Achmad Buchory ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahun 2012 BPD (Bank Pembangunan Daerah) di Indonesia bisa 

melaksanakan atau menerapkan fungsi intermediasi perbankan yang 

diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) dari 78.57%, namun masih 

lebih rendah dari bank-bank nasional dan bank lain, namun masih dalam 

kisaran Loan to Deposit Ratio (LDR) ditentukan oleh Bank Indonesia. 

Nilai terendah dari Loan to Deposit Ratio (LDR) yang dicapai oleh BPD 

Kalimantan Selatan, sedangkan nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) 

tertinggi dicapai oleh BPD Sulawesi Selatan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian variabel parsial CAR dan ROA berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) namun variabel  
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 NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Loan to Deposit 

Ratio (LDR). Sedangkan apabila berdasarkan hasil uji secara simultan, 

variabel CAR, NPL dan ROA, berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel Loan to Deposit Ratio (LDR).  

3. Pengaruh dari variabel CAR, NPL dan ROA sebagai variabel independen 

terhadap variabel dependen Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah 34,9%, 

sedangkan 65,1% sisanya dianggap dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan atau tidak diteliti dalam penelitian tersebut. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herry Achmad Buchory 

ini  terdapat persamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya 

terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel CAR sebagai vaiabel 

independen. Persamaan selanjutnya terletak pada pengujian yaitu sama-sama 

menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu terletak padavariabelnya yaitu 

ROA dan NPL sebagai variabel independen, LDR sebagai variabel dependen. 

Sedangkan pada penelitian ini, variabelnya DPK dan LDR sebagai variabel 

independen, sedangkan ROA sebagai variabel dependen. 

b. Muh. Sabir M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habee (2012) 

Penelitian terdahulu yang berjudul Pengaruh Rasio Kesehatan Bank 

Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional Di 

Indonesia, ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari tingkat 

rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan pada Bank Bank Konvensional 

dan Umum Syariah di Indoneisa, dan untuk mengetahui serta menganalisis 
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tentang perbedaan kinerja keuangan antara Bank Bank Bank Konvensional dan 

Umum Syariah di Indoneisa. 

Temuan atau hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh. 

Sabir Ali dan kawan-kawan ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pada Bank Umum Syariah: 

a. Tidak ada pengaruh antara Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

b. Adanya pengaruh negatif dan signifikan antara Biaya Operasional per 

Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA) pada 

Bank Umum Syariah  Indonesia. 

c. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara Net Operating Margin 

(NOM) terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

d. tidak ada pengaruh antara Non Performing Financing (NPF) terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

e. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara Financing to Deposit Ratio 

(FDR) terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

2. Hasil pada Bank Konvensional: 

a. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara CAR terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Konvensional Indonesia. 

b. Adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan antara BOPO terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank Konvensional di Indonesia. 
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c. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara NIM terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Konvensional di Indonesia. 

d. Adanya pengaruh negatif dan signifikan antara NPL terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Konvensional di Indonesia. 

e. Adanya pengaruh negatif dan signifikan antara LDR terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Konvensional di Indonesia. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh. Sabir Ali dan 

kawan-kawan ini  terdapat persamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. 

Persamaannya terletak pada Variabel yang digunakan yaitu CAR sebagai variabel 

independen dan ROA sebagai variabel dependen. Persamaan selanjutnya terletak 

pada teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik penentuan sampling 

dalam penelitian ini adalah teknik sampel perpurpossive sampling. Dengan 

populasi yang digunakan adalah  bank konvensional. Sedangkan perbedaannya 

pada penelitian terdahulu terletak pada variabelnya yaitu BOPO, NOM, NPF dan 

FDR. Perbedaan selanjutnya terletak pada Populasi  yang Digunakan yaitu Bank 

Umum Syariah Dan Bank Konvensional sedangkan pada penelitian ini, Variabel 

yang digunakan yaitu DPK, CAR dan LDR. Serta populasi  yang Digunakan yaitu 

Tidak menggunakan bank umum syariah. 

c. Rizal Kurniawan (2012)  

Penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga dan Penyaluran Kredit Terhadap Return On Assets (ROA) (Survei pada 

PT. BPR Pola Dana Tasikmalaya), bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh 

antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit pada PT. BPR Pola 
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Dana Tasikmalaya, (2) Mengetahui Secara parsial pengaruh antara Dana Pihak 

Ketiga (DPK) terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. BPR Pola Dana 

Tasikmalaya (3) Mengetahui secara parsial pengaruh Penyaluran Kredit terhadap 

Return On Assets (ROA) pada PT. BPR Pola Dana Tasikmalaya (4) Mengetahui 

secara simultan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Penyaluran Kredit 

terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. BPR Pola Dana Tasikmalaya. 

Temuan atau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rizal 

Kurniawan ini adalah sebagai berikut: 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

penyaluran kredit.  

2. Secara parsial ada pengaruh tidak signifikan antara Dana pihak ketiga 

(DPK) terhadap return on assets (ROA).  

3. Secara parsial ada pengaruh tidak signifikan antara Penyaluran Kredit 

terhadap return on assets (ROA).  

4. Secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Penyaluran Kredit 

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Return On Assets 

(ROA).  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizal Kurniawan ini 

terdapat  persamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya 

terletak pada Variabel yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga sebagai variabel 

independen yang mempengaruhi kinerja keuangan bank atau Return On Assets 

(ROA) sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya pada penelitian 

terdahulu terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel penyaluran kredit 
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yang mempengaruhi return on asset  (ROA). Perbedaan selanjutnya terletak pada 

Populasi  yang Digunakan yaitu PT. BPR Pola Dana Tasikmalaya. Sedangkan 

pada penelitian ini, Variabel yang digunakan yaitu DPK, CAR dan LDR.. Serta 

populasi  yang Digunakan yaitu Bank umum devisa yang terdaftar di bursa efek 

indonesia (BEI).  

d. Hiras Pasaribu dan Rosa Luxita Sari (2011)  

Penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Tingkat Kecukupan Modal 

dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas, bertujuan yang pertama, 

untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Kecukupan Modal (CAR) 

dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara simultan terhadap profitabilitas Bank. 

Kedua, Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Kecukupan Modal 

(CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR)secara parsial terhadap profitabilitas 

Bank.  

Temuan atau hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hiras 

Pasaribu dan Rosa Luxita Sari ini adalah sebagai berikut: 

1) Secara simultan ada pengaruh yang signifikan dari CAR dan LDR 

terhadap profitabilitas (ROA).   

2) Ada pengaruh dari Tingkat Kecukupan Modal (CAR) terhadap 

Profitabilitas (ROA). 

3) Ada Pengaruh dari Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

Profitabilitas (ROA). 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hiras Pasaribu dan 

Rosa Luxita Sari ini terdapat  persamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. 
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Persamaannya terletak pada Variabel yang digunakan yaitu CAR dan LDR 

sebagai variabel independen dan Profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen. 

Persamaan selanjutnya terletak pada populasi yang digunakan yaitu sektor  

perbankan yang go public dan terdaftar di BEI. Sedangkan perbedaannya pada 

penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan yaitu tidak 

menggunakan DPK. Perbedaan selanjutnya terletak pada Sampel yang Digunakan 

yaitu 10 besar peringkat terbaik profitabilitas bank yang go public dan terdaftar di 

BEI dari tahun 2004 sampai dengan 2008. Sedangkan pada penelitian ini, Variabel 

yang digunakan yaitu DPK sebagai variabel independen. Serta populasi  yang 

Digunakan yaitu Bank umum devisa yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).  

e. Bambang Sudiyatno (2010)  

Penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Pengaruh DanaPihak 

Ketiga, BOPO, CARdan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor 

Perbankan Yang Go Publicdi Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2005-2008). 

Penelitian terdahulu ini menggunakan variabel kinerja keuangan (ROA) sebagai 

variabel independen, dan variabel DPK, BOPO, CAR dan LDR sebagai variabel 

independen. 

Temuan atau hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Bambang Sudiyatno ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana pihak ketiga (DPK) 

terhadap kinerja bank (ROA). 

2. Adanya pengaruh negatif dan signifikan dari Biaya operasi (BOPO) 

terhadap kinerja bank (ROA). 
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3. Ada pengaruh positif dan signifikan dari Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap kinerja bank (ROA). 

4. Ada pengaruh positif dan tidak signifikan dari Loan to Deposit Ratio 

(LDR) terhadap kinerja bank (ROA). 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang Sudiyatno ini 

terdapat  persamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya 

terletak pada Variabel yang digunakan yaitu DPK,CAR dan LDR sebagai variabel 

independen dan ROA sebagai variabel yang digunakan untuk prngukuran variabel 

dependen. Persamaan selanjutnya terletak pada populasi yang digunakan yaitu 

Sektor perbankan yang go public dan terdaftar di BEI. Sedangkan perbedaannya 

pada penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel 

BOPO. Perbedaan selanjutnya terletak pada Tahun Data yang digunakan yaitu 

tahun 2005-2008. Sedangkan pada penelitian ini, Variabel yang digunakan yaitu 

Tidak mengunakan variabel BOPO. Serta Tahun Data yang digunakan: Tahun 

2012-2013. 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

TABEL 2.1 

PENELITIANTERDAHULU 

       

No Th Peneliti Judul Temuan/Kesimpulan Persamaan Perbedaan 

1 2014 Herry  

Achmad 

Buchory 

ANALYSIS OF THE 

EFFECT OF 

CAPITAL, CREDIT 

RISK AND 

PROFITABILITY TO 

IMPLEMENTATION 

BANKING 

INTERMEDIATION 

FUNCTION (STUDY 

ON REGIONAL 

DEVELOPMENT 

BANK ALL OVER 

INDONESIA YEAR 

2012). 

 

1. Tahun 2012 BPD (Bank 

Pembangunan Daerah) di Indonesia 

bisa melaksanakan atau menerapkan 

fungsi intermediasi perbankan yang 

diukur dengan Loan to Deposit Ratio 

(LDR) dari 78.57%, namun masih 

lebih rendah dari bank-bank nasional 

dan bank lain, namun masih dalam 

kisaran Loan to Deposit Ratio 

(LDR) ditentukan oleh Bank 

Indonesia. Nilai terendah dari Loan 

to Deposit Ratio (LDR) yang dicapai 

oleh BPD Kalimantan Selatan, 

sedangkan nilai Loan to Deposit 

Ratio (LDR) tertinggi dicapai oleh 

BPD Sulawesi Selatan.  

2. Berdasarkan hasil pengujian variabel 

parsial CAR dan ROA berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Loan to 

Deposit Ratio (LDR) namun variabel 

NPL tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Loan to Deposit 

Ratio (LDR). Sedangkan apabila 

berdasarkan hasil uji secara 

1. variabel yang 

digunakan yaitu 

variabel CAR 

sebagai vaiabel 

independen 

2. pengujian yaitu 

sama-sama menguji 

pengaruh dari 

variabel independen 

terhadap variabel 

dependen 

a. penelitian 

terdahulu: 

variabelnya yaitu 

ROA dan NPL 

sebagai variabel 

independen, LDR 

sebagai variabel 

dependen. 

b. Penelitian Saya: 

variabelnya DPK 

dan LDR sebagai 

variabel 

independen, 

sedangkan ROA 

sebagai variabel 

dependen 
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simultan, variabel CAR, NPL dan 

ROA, berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel Loan to Deposit 

Ratio (LDR).  

3. Pengaruh dari variabel CAR, NPL 

dan ROA sebagai ariabel ibdependen 

terhadap variabel dependen Loan to 

Deposit Ratio (LDR) adalah 34,9%, 

sedangkan 65,1% sisanya dianggap 

dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan atau tidak diteliti 

dalam penelitian tersebut. 

2 2012 1. Muh. Sabir. 

M, 

2. Muhammad 

Ali,  

3. Abd. 

Hamid 

Habbe 

PENGARUH RASIO 

KESEHATAN BANK 

TERHADAP 

KINERJA 

KEUANGAN BANK 

UMUM SYARIAH 

DAN BANK 

KONVENSIONAL DI 

INDONESIA. 

1. Hasil pada Bank Umum Syariah: 

 

a. Tidak ada pengaruh antara Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

b. Adanya pengaruh negatif dan 

signifikan antara Biaya Operasional 

per Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Return On Assets (ROA) 

pada Bank Umum Syariah  

Indonesia. 

c. Adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara Net Operating 

Margin (NOM) terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Umum 

1. Variabel yang 

digunakan: 

CAR sebagai 

variabel independen 

dan ROA sebagai 

variabel dependen. 

2. populasi yang 

Digunakan: 

Teknik penentuan 

sampling dalam 

penelitian ini adalah 

teknik sampel 

perpurpossive 

sampling. Dengan 

populasi yang 

a. Peneletianterdahu

lu: 

1. Variabel yang 

digunakan: 

BOPO, NOM, 

NPF dan FDR. 

2. Populasi  yang 

Digunakan: 

Bank Umum 

Syariah Dan 

Bank 

Konvensional. 

 

b. Penelitian saya: 

1. Variabel yang 

digunakan: 
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Syariah di Indonesia. 

d. tidak ada pengaruh antara Non 

Performing Financing (NPF) 

terhadap Return On Assets (ROA) 

pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

e. Adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara Financing to 

Deposit Ratio (FDR) terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

 

2. Hasil pada Bank Konvensional: 

 

a. Adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara CAR terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank 

Konvensional Indonesia. 

b. Adanya pengaruh negatif dan tidak 

signifikan antara BOPO terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank 

Konvensional di Indonesia. 

c. Adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara NIM terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank 

Konvensional di Indonesia. 

d. Adanya pengaruh negatif dan 

signifikan antara NPL terhadap 

digunakan adalah  

bank konvensional. 

DPK, CAR dan 

LDR. 

2. Populasi  yang 

Digunakan: 

Tidak 

menggunakan 

bank umum 

syariah. 
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Return On Assets (ROA) pada Bank 

Konvensional di Indonesia. 

e. Adanya pengaruh negatif dan 

signifikan antara LDR terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank 

Konvensional di Indonesia. 

3 2012 Rizal  

Kurniawan 

ANALISIS 

PENGARUH DANA 

PIHAK KETIGA DAN 

PENYALURAN 

KREDIT TERHADAP 

RETURN ON ASSETS 

(ROA) (Survei pada 

PT. BPR Pola Dana 

Tasikmalaya) 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap penyaluran kredit.  

2. Secara parsial ada pengaruh tidak 

signifikan antara Dana pihak ketiga 

(DPK) terhadap return on assets 

(ROA).  

3. Secara parsial ada pengaruh tidak 

signifikan antara Penyaluran Kredit 

terhadap return on assets (ROA).  

4. Secara simultan Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dan Penyaluran Kredit 

mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap Return On Assets 

(ROA).  

1. Variabel yang 

digunakan: 

Dana pihak ketiga 

sebagai variabel 

independen yang 

mempengaruhi 

kinerja keuangan 

bank atau return on 

assets (ROA) 

sebagai variabel 

dependen.  

 

 

a. Peneletian 

terdahulu: 

1. Variabel yang 

digunakan: 

variabel 

penyaluran kredit 

yang 

mempengaruhi 

return on asset  

(ROA). 

2. Populasi  yang 

Digunakan: 

PT. BPR Pola 

Dana 

Tasikmalaya  

b. Penelitian saya: 

1. Variabel yang 

digunakan: 

DPK, CAR dan 

LDR. 

2. Populasi  yang 

Digunakan:  
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Bank umum 

devisa yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia 

(BEI) 

4 2011 1. Hiras 

Pasaribu 

2. Rosa Luxita 

Sari 

ANALISIS 

TINGKAT 

KECUKUPAN 

MODAL DAN 

LOAN TO DEPOSIT 

RATIO TERHADAP 

PROFITABILITAS. 

1. Secara simultan ada pengaruh yang 

signifikan dari CAR dan LDR 

terhadap profitabilitas (ROA).   

2. Ada pengaruh dari Tingkat 

Kecukupan Modal (CAR) terhadap 

Profitabilitas (ROA). 

3. Ada Pengaruh dari Tingkat Loan to 

Deposit Ratio (LDR) terhadap 

Profitabilitas (ROA). 

a. Variabel yang 

digunakan: 

CAR dan LDR 

sebagai variabel 

independen dan 

Profitabilitas (ROA) 

sebagai variabel 

dependen. 

b. populasi yang 

Digunakan:  

Sektor  perbankan 

yang go public dan 

terdaftar di BEI. 

a. Peneletian 

terdahulu: 

1. Variabel yang 

digunakan: 

Tidak 

menggunakan 

DPK. 

2. Sampel yang 

Digunakan: 

10 besar 

peringkat terbaik 

profitabilitas 

bank yang go 

public dan 

terdaftar di BEI 

dari tahun 2004 

sampai dengan 

2008 

b. Penelitian saya: 

1. Variabel yang 

digunakan: 

DPK sebagai 

variabel 
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independen. 

2. Populasi yang 

Digunakan:  

Bank umum 

devisa yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia 

(BEI) 

5 2010 Bambang 

 Sudiyatno 

ANALISIS 

PENGARUH 

DANAPIHAK 

KETIGA, BOPO, 

CAR DAN LDR 

TERHADAP 

KINERJA 

KEUANGAN 

PADASEKTOR 

PERBANKAN 

YANG GO PUBLIC 

DI BURSA EFEK 

INDONESIA 

(BEI)(Periode 2005-

2008) 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan 

dari Dana pihak ketiga (DPK) 

terhadap kinerja bank (ROA). 

2. Adanya pengaruh negatif dan 

signifikan dari Biaya operasi 

(BOPO) terhadap kinerja bank 

(ROA). 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan 

dari Capital Adequacy Ratio 

(CAR) terhadap kinerja bank 

(ROA). 

4. Ada pengaruh positif dan tidak 

signifikandari Loan to Deposit 

Ratio (LDR) terhadap kinerja bank 

(ROA). 

1. Variabel yang 

digunakan: 

DPK,CAR dan LDR 

sebagai variabel 

independen dan 

ROA sebagai 

variabel dependen. 

2. populasi yang 

Digunakan:  

Sektor perbankan 

yang go public dan 

terdaftar di BEI. 

a. Peneletian 

terdahulu: 

1. Variabel yang 

digunakan: 

BOPO. 

2. Tahun Data yang 

digunakan: 

Tahun 2005-2008 

b. Penelitian saya: 

1. Variabel yang 

digunakan: 

Tidak 

mengunakan 

variabel BOPO. 

2. Tahun Data yang 

digunakan: 

Tahun 2012-2013 

Sumber: diolah 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Bank 

Berdasarkan Perundang – Undangan Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998. Bank atau lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang berperan 

untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

ataupun dalam bentuk – bentuk produk lainnya yang dimiliki oleh bank tersebut, 

yang berguna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya rakyat 

indonesia. 

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang 

perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu :  

1.  Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya 

secara konvensional ataupun melaksanakan kegiatan usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannnya perbankan 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. kegiatan usaha dari 

perbankan yaitu menghimpun dana berupa simpanan dalam bentuk 

tabungan, giro dan deposito, rekening koran, dan juga memberikan kredit 

jangka pendek kepada masyarakat. Untuk Indonesia sendiri, bank umum 

disebut juga dengan bank komersial yang terdiri dari bank pemerintah, 

bank swasta nasional, dan bank swasta asing. 

2.  Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakasanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  
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2.2.2 IFRS 

Seperangkat standar yang disebarluaskan oleh Dewan Standar Akuntansi 

Internasional (IASB), IASB sendiri merupakan suatu badan penentu standar 

internasional di London. IFRS adalah prinsip yang berbasis standar, maka 

pendekatan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) lebih menfokuskan 

pada suatu bisnis atau yang bertujuan ekonomi dari suatu transaksi, hak-hak dan 

liabilitas yang mendasari, selain memberikan pedoman atau aturan, Standar IFRS 

memberikan pedoman dalam bentuk prinsip-prinsip (Ankarath, 2012).  

 Pengadopsian IFRS di indonesia bertujuan agar daya informasi yang 

dihasilkan dari laporan keuangan yang dibuat dapat semakin terus meningkat 

sehingga laporan keuangan yang dibuat dapat semakin mudah dipahami oleh 

pengguna dan dapat dengan mudah digunakan oleh pengguna laporan keuangan 

tersebut misalnya penyusun, investor, auditor dan pembaca maupun pengguna 

lainnya. Menurut Dudi M Kurniawan Ketua Tim Implementasi IFRS (Ikatan 

Akuntan Indonesia) dalam hal pengadopsian Standar Pelaporan Keuangan 

Internasional (IFRS) di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK); 

2. Mengurangi biaya SAK; 

3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan; 

4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan; 

5. Meningkatkan transparansi keuangan; 
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6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana 

melalui pasar modal; 

7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. 

 

2.2.3 Profitabilitas 

Profitabilitas itu merupakan suatu rasio yang melihat kemampuan perusahaan atau 

bank dalam rangka menghasilkan laba selama periode tertentu (Ikatan, 2013). 

Profitabilitas dapat diketahui dari perbandingan laba setelah pajak dengan modal 

modal inti dari bank atau laba sebelum pajak dengan total assets yang dimiliki 

bank pada periode tertentu, rasio yang terkait dengan Profitabilitas yang umum 

digunakan adalah return on asset (ROA). 

 

2.2.4 Return On Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang 

dipunyai perusahaan yang setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk 

mendanai aset tersebut, ROA dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari 

serangkaian kebijakan perusahaan (strategi) dan pengaruh dari faktor – faktor 

lingkungan (Hanafi, 2009). Semakin tinggi return on assets (ROA) dari suatu 

bank, semakin besar atau tinggi pula keuntungan yang dicapai dan diperoleh suatu 

bank begitu juga semakin baik pula posisi suatu bank apabila dilihat dari segi 

penggunaan asset bank tersebut. Namun, sebaliknya apabila return on assets 

(ROA) pada suatu bank negatif, maka hal tersebut menunjukkan bahwa dari hasil 
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asset yang dipergunakan untuk kegiatan operasional bank tersebut, maka bank 

tersebut mendapatkan kerugian. 

Perhitungan profitabilitas bank dengan menggunakan rasio Return on 

Asset (ROA),  yaitu dapat rumuskan sebagai berikut:  

 

Laba Sebelum Pajak 

ROA =   x 100% Total  

  Total Aset 

 

2.2.5 Dana Pihak Ketiga 

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan suatu dana dari masyarakat (di luar bank) 

yang dipercayakan kepada pihak bank yang berdasarkan atas perjanjian 

penyimpanan dana di bank tersebut. Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)  tersebut 

berasal dari masyarakat, baik itu dari dana perorangan ataupun dari badan usaha, 

dengan melalui bebagai produk yang dimiliki atau ditawarkan oleh bank tersebut. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut merupakan dana atau modal terbesar yang 

dikiliki atau diperoleh oleh suatu bank (Suhardjono & Bastian, 2006). Dana Pihak 

Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh suatu bank melalui produk – produk simpanan 

perbankan, sebagai berikut: 

a. Giro (demand deposits) 

Giro merupakan suatu produk simpanan dari pihak lain atau masyarakat 

pada suatu bank yang nantinya produk ini bisa digunakan untuk 

pembayaran, sedangkan penarikan giro tersebut bisa dilakukan pada setiap 

saat meskipun dengan menggunakan kartu ATM, cek, dan dengan 
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memindahbukuan misalnya bliyet giro. Transaksi giro tersebut biasanya 

dicatat berdasarkan besarnya nilai nominal (Suhardjono & Bastian, 2006). 

b. Deposito (time deposits) 

Deposito merupakan suatu simpanan yang berasal dari pihak lain pada 

suatu bank, penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

dan  berdasarkan perjanjian antara pihak penyimpan dengan pihak bank 

yang tersebut (Suhardjono & Bastian, 2006). 

c. Tabungan (saving). 

Tabungan merupakan suatu produk simpanan suatu bank yang diperoleh 

dari pihak lain atau masyarakat pada suatu bank, tabungan ini hanya dapat 

diambil atau ditarik berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu yang telah 

dibuat dan disepakati oleh pihak yang menyimpan dan pihak bank. Namun 

tabungan ini tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek dan alat 

sejenisnya (Suhardjono & Bastian, 2006).  

Perhitungan untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah : 

Total Dana Pihak Ketiga 

DPK  =     x 100% Total     

  Total Kewajiban 

 

2.2.6 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) Merupakan suatu Rasio Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum (KPMM) yang seharusnya dipenuhi oleh suatu bank, KPMM 

yang harus dimiliki oleh suatu bank minimum sebesar 8 % (delapan persen). 

Rasio KPMM ini dapat diketahui dari perbandingan antara modal yang dimiliki 
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bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Sedangkan 

perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) sendiri untuk resiko 

pasar dan resiko kredit berdasarkan pada nilai aset yag tercatat dalam neraca 

(Ikatan, 2013). Bank Indonesia telah menetapkan suatu kebijaksanaan untuk setiap 

bank harus memenuhi rasio CAR minimal 8%, jika rasio CAR yang dimiliki bank 

kurang dari 8% maka bank tersebut akan dikenakan suatu sanksi oleh Bank 

Indonesia. Perhitungan untuk Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah: 

  MODAL 

CAR  =         x 100% Total   

 ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) 

 

2.2.7 Loan To Deposit Ratio (LDR) 

Loan To Deposit Rasio (LDR) adalah suatu rasio yang berhubungan dengan kredit 

yang diberikan atau disalurkan kepada pihak ketiga dalam bentuk mata uang 

rupiah maupun dalam bentuk valuta asing, namun kredit tersebut tidak termasuk 

kredit kepada bank lain, tetapi terhadap Dana Pihak Ketiga yang mencakup 

diantaranya adalah tabungan, deposito dalam mata uang rupiah maupun valuta 

asing, dan giro, tidak termasuk juga dana antar bank (Ikatan, 2013). Loan To 

Deposit Rasio LDR merupakan termasuk rasio penting yang terkait dengan 

Likuiditas suatu bank, likuiditas suatu bank itu sendiri merupakan suatu 

kemampuan yang dimiliki suatu bank dalam pemenuhan kewajiban bank 

tersebutdalam jangka pendek. Namun, apabila dilihat dari sisi aset bank, likuiditas 

itu sendiri merupakan suatu kemampuan suatu bank untuk menjadikan seluruh 
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asset bank tersebut menjadi bentuk tunai. Perhitungan dariLoan to Deposit Ratio 

LDR adalah sebagai berikut: 

  Total Kredit  

LDR =   x 100% Total 

Total Dana Pihak Ketiga  

 

2.2.8 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas bank 

(ROA). 

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat (pihak 

ketiga) baik itu dana berasal dari badan usaha maupun dari perorangan. Dana dari 

pihak ketiga ini merupakan dana atau modal terbesar yang dimiliki oleh suatu 

bank itu semua yang sesuai dengan peran bank sebagai penghimpun dana dari 

pihak – pihak kelebihan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat ataupun 

badan usaha dalam bentuk kredit. Kredit yang diberikan atau disalurkan ke 

masyarakat perorangan maupun badan usaha tersebut dapat mendorong 

pendapatan yang dihasilkan oleh suatu bank, sehingga bank dapat menghasilkan 

bunga dari pemberian kredit tersebut, dari bunga yang diperoleh itulah bank dapat 

mendapatkan laba atau profit, sehingga hal tersebut dapat menambah ataupun 

meningkatkan profit suatu bank. Dana Pihak Ketiga tersebut dihimpun oleh bank 

dalam produk-produk simpanan bank tersebut dalam bentuk, sebagai berikut : 

a. Giro (demand deposits) 

b. Deposito (time deposits) 

c. Tabungan (saving). 
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Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas (ROA) dari 

penelitian Rizal Kurniawan (2012) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh 

tidak signifikan  terhadap ROA. 

 

2.2.9 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Profitabilitas bank 

(ROA). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang harus 

dipenuhi oleh suatu bank , minimum 8% (delapan persen) yang berperan untuk 

menampung suatu risiko kerugian yang kemungkinan dialami oleh suatu bank. 

Semakin tinggi Capital Adequacy Ratio (CAR) dari sebuah bank maka dapat 

dikatakan semakin baik pula kemampuan suatu bank dalam menanggung risiko 

kerugian yang disebabkan dari setiap kredit yang disalurkan bank/aktiva produktif 

yang berisiko pada bank tersebut, serta itu tandanya bank mampu membiayai 

kegiatan operasional dari bank tersebut maka hal itu akan memberikan kontribusi 

yang besar terhadap profitabilitas bank tersebut. Permodalan ini sangat penting 

dalam proses menjalankan kegiatan operasional dalam suatu bank.  Pengelolaan 

yang baik dari suatu permodalan pada suatu bank akan berpengaruh  terhadap 

meningkatnya modal maka profitabilitas bank tersebut juga akan ikut meningkat. 

Hasil penelitian terdahulu Hiras pasaribu (2011) yang menyatakan 

bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) Secara simultan CAR berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 
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2.2.10 Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) Terhadap Profitabilitas bank 

(ROA). 

Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat diketahui dari perbandingan antara jumlah 

kredit yang  disalurkan oleh bank kepada pihak penerima kredit terhadap jumlah 

Dana Pihak Ketiga yang diperoleh dari dana masyarakat. Loan to Deposit Ratio 

(LDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu 

bank. Apabila Loan to Deposit Ratio (LDR) yang dimiliki oleh suatu bank tinggi 

maka menunjukkan bahwabank tersebut menyalurkan atau meminjamkan seluruh 

dana yang dimilikinya atau bisa dikatakan relatif tidak likuid. Sebaliknya apabila 

Loan to Deposit Ratio (LDR) rendah maka menunjukkan bahwa bank tersebut 

likuid dengan adanya kelebihan jumlah dana yang nantinya akan siap untuk 

disalurkan kepada pihak yang menerima dana atau kredit. 

Hasil penelitian terdahulu  Hiras Pasaribu (2011) yang menyatakan 

bahwa adanya Pengaruh Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

Profitabilitas (ROA). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk diagram yang dibuat 

untuk menggambarkan atau menjelaskan secara garis besar alur logika dari 

berjalannya suatu penelitian yang sedang dibuat. Hubungan - hubungan dari 

variabel-variabel yang akan digunakan untuk diteliti pada penelitian ini 

berdasarkan dari  penelitian – penelitian terdahulu yang telah terlebih dahulu 
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dilakukan dan berdasarkan landasan teori, maka, Kerangka dari penilitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

       

  

 

Sumber: diolah 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pemikiran di atas maka tergambar 

bahwa pada penelitian ini peneliti akan menguji atau menganalisis tentang 

pengaruh antara Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai Variabel Independen terhadap 

Profitabilitas (ROA) sebagai Variabel Dependennya. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini ada 3 (tiga),  ketiga 

hipotesis tersebut adalah: 

H1   : Ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas Bank 

(ROA) pasca penerapan IFRS. 

H2   : Ada pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas Bank 

(ROA) pasca penerapan IFRS. 

DPK 

CAR  

LDR  

ROA  
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H3   : Ada pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas Bank  

(ROA) pasca penerapan IFRS. 


