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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Pembahasan mengenai topik Financial Targets tentu tidak terlepas dari 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain, sehingga terdapat 

keterkaitan persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Berikut adalah 

ringkasan dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi antara lain:  

1. Komang Agus Rudi I. (2019) 

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis dampak dari 

penerapan permodalan Basel III terhadap kinerja perbankan di Indonesia selama 

tahun 2018 yang didasarkan pada kecukupan modal (CAR), likuiditas (NSFR dan 

LCR), terhadap pertumbuhan profitabilitas (ROA). Pada penelitian ini 

menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen 

yang digunakan adalah profitabilitas (ROA), sedangkan variabel independen yang 

digunakan antara lain: rasio kecukupan modal (CAR) dan likuiditas (NSFR dan 

LCR). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 bank dengan aset 

terbesar di Indonesia selama tahun 2018. Teknik analisis yang digunakan melalui 

pendekatan Ordinari Least Square (OLS) karena data yang digunakan dalam 

penelitian adalah data panel. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Komang Agus 

Rudi I. (2019) menyatakan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) dan variabel 
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likuiditas (LCR) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan 

variabel likuiditas (NSFR) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Komang 

Agus Rudi I. (2019) yaitu keduanya menggunakan variabel independen Net Stable 

Funding Ratio (NSFR). Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan peneltian 

sekarang, yaitu terletak pada: 

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu antara lain: 

rasio kecukupan modal (CAR), sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

variabel kecurangan, legal reserve requirement, credit risk ratio, dan deposit 

risk sebagai variabel independen. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 11 perbankan dengan aset terbesar 

di Indonesia selama tahun 2018, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

sampel bank umum swasta nasional devisa periode 2014-2018. 

c. Teknik analisis yang digunakan melalui pendekatan Ordinary least Square 

(OLS), sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi 

linear berganda. 

2. Niken Savitri Primasari (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti 

empiris tentang pengaruh faktor kecurangan berdasarkan fraud diamond yaitu 

pressure, opportunity, ratonalization, and capability on financial statement fraud 

terhadap tingkat profitabilitas, dengan manajemen laba sebagai variabel moderas. 

Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas (ROA) 

dan variabel independen yang digunakan antara lain: kecurangan, stabilitas 
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keuangan, tekanan eksternal, kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, 

pendapat audit, dan kemampuan tim audit. Penelitian ini juga menggunakan 

manajemen laba sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan oleh peneliti 

berasal dari perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Niken Savitri Primasari (2019) menyatakan bahwa kecurangan, stabilitas 

keuangan, tekanan eksternal, kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, 

pendapat audit, dan kemampuan tim audit berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Niken 

S. P. (2019) yaitu terdapat pada variabel independen yang digunakan yakni 

kecurangan. Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian sekarang 

yaitu terletak pada: 

a. Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu adalah analisis regresi, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear 

berganda. 

b. Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu antara lain: 

kecurangan, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kondisi industri, 

ketidakefektifan pengawasan, pendapat audit, dan kemampuan tim audit, 

sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut kecuali 

kecurangan. Penelitian sekarang menggunakan credit risk ratio, net stable 

funding ratio, deposit risk, legal reserve requirements sebagai variabel 

independen. 
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c. Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan adalah perusahaan yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan bank umum swasta nasional devisa periode 2014-2018 sebagai 

sampel penelitian. 

3. Herlina, Nugraha, dan Imas Purnamasari (2016) 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran risiko kredit 

yang diukur dengan Non Perfoming Loan (NPL), gambaran profitabilitas yang 

diukur dengan Return On Assets (ROA), dan pengaruh riisko kredit (credit risk 

ratio) terhadap profitabilitas pada bank umum swasta nasional devisa tahun 2010-

2014. Penelitian ini menggunakan profitabilitas (ROA) sebagai variabel 

dependen, dan menggunakan risiko kredit atau credit risk ratio yang diukur 

dengan NPL sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian adalah 29 perusahaan perbankan umum swasta nasional devisa tahun 

2010-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa risiko kredit atau credit risk ratio berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas (ROA). 

Persamaan peneltian yang dilakukan oleh Herlina, Nugraha, dan Imas 

Purnamasari (2016) dengan penelitian sekarang, keduanya menggunakan sampel 

penelitian yang sama yaitu bank umum swasta nasional devisa. Variabel 

independen yang digunakan memiliki kesamaan yaitu risiko kredit atau credit risk 

ratio. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada: 
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a. Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu adalah analisis regresi 

sederhana, sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linear 

berganda. 

b. Sampel penelitian meskipun mempunyai kesamaan, namun tahun penelitian 

yang dilakukan berbeda. Peneltian terdahulu  menggunakan tahun sampel 

2010-2014, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun sampel 

2014-2018. 

4. Ida Ayu Ria dan I Wayan Putra (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh deposit risk ratio, 

legal reserve requirements, dan firm size tehadap profitabilitas (ROA) pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Pada penelitian 

ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu profitabilitas (ROA) 

dan variabel independen yaitu deposit risk ratio, legal reserve requirements, dan 

firm size. Sampel yang digunakan oleh peneliti berasal dari 24 Perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2014. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linear bergamda,. Hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh Ida Ayu Ria P.H. dn I Wayan P (2016) menyatakan bahwa 

deposit risk ratio, legal reserve requirements, dan firm size berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan perbankan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida 

Ayu Ria dn I Wayan P (2016) yaitu: Persamaan terdapat pada variabel independen 

yang digunakan antara lain (deposit risk ratio dan legal reserve requirements) dan 

teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linear berganda. 
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 Penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian 

sekarang, terletak pada: 

a. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan sampel bank umum swasta nasional devisa periode 

2014-2018. 

b. Pada penelitian terdahulu variabel independen yang digunakan yaitu firm size, 

sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan firm size, namun 

menggunakan credit risk ratio, net stable funding ratio, dan kecurangan 

sebagai variabel independen.  

5. Ni Wayan Wita dan I Made Dana (2016) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Risiko Kredit, 

Risiko Operasional, dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas BPR di kota 

Denpasar periode 2010-2014. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah 

variabel dependen yaitu Proftabilitas (ROA) dan variabel independen yaitu Risiko 

Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Likuiditas. Sampel yang digunakan oleh 

peneliti yaitu 10 BPR di kota Denpasar. Teknik analisis yang digunakan oleh 

peneliti adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa Risiko Kredit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Proftabilitas, Risiko Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap 

Proftabilitas, sedangkan Risiko Operasional berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Proftabilitas BPR di kota Denpasar.  
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 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni 

Wayan Wita  dan I Made Dana (2016) yaitu: Persamaan terdapat pada variabel 

independen yang digunakan yaitu risiko kredit dan terdapat kesamaan pada teknik 

analisis yang digunakan yakni teknik analisis regresi linear berganda. 

 Penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian 

sekarang terletak pada: 

a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan 10 BPR di 

kota Denpasar periode 2010-2014, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan bank umum swasta nasional devisa periode 2014-2018. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Risiko Operasional, 

Risiko Kredit, dan Risiko Likuiditas, sedangkan penelitian sekarang tidak 

menggunakan Risiko Operasional dan Risiko likuiditas, tetapi menggunakan 

Net Stable Funding Ratio, Legal Reserve Requirements,Deposit Risk, dan 

Kecurangan sebagai variabel independen.  

6. Tri Widiantoro Aji, Jeni Susyanti, dan Arif R.  (2016) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 

suku bunga pinjaman, risiko kredit, dan tingkat kecukupan terhadap profitabilitas 

(ROA) pada perbankan publik yang terdaftar di BEI.Variabel yang digunakan 

oleh peneliti yaitu variabel dependen profitabilitas (ROA) dan variabel 

independen yaitu suku bunga pinjaman, risiko kredit, dan tingkat kecukupan 

modal. Sampel yang digunakan oleh peneliti berasal dari  perbanakan publik yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data regresi linear berganda. Hasil dari penelitian dari penelitian yang 
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dilakukan oleh Tri Widiantoro A., Jeni Susyanti, dan Arif R (2016) menyatakan 

bahwa variabel suku bunga pinjaman dan tingkat kecukupan modal tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan risiko kredit berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas. 

 Penelitian ini memiliki persamaan antara lain: 

a. Persamaan terdapat pada teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 

regresi berganda. 

b. Variabel independen yang digunakan juga terdapat kesamaan yaitu 

menggunakan risiko kredit. 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada: 

a. Pada penelitian terdahulu variabel independen yang digunakan yaitu suku 

bunga pinjaman dan tingkat kecukupan modal, sedangkan penelitian sekarang 

tidak menggunakan suku bunga pinjaman dan tingkat kecukupan modal, 

namun menggunakan net stable funding ratio, legal reserve 

requirements,deposit risk ratio, dan kecurangan sebagai variabel independen. 

b. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu berasal dari perbankan publik 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2016, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan sampe bank umum swasta nasional devisa periode 2014-2018. 

 

7. Annisa Yasmine A.B. dan Henny Setyo L. (2015) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas (ROA) bank yang terdaftar BEI. Variabel dependen 
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yang digunakan dalam penelitian adalah profitabilitas bank, sedangkan variabel 

independen yang digunakan antara lain: assets size, credit risk ratio, total 

deposits, dan interest rate. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol 

antara lain: operating eficiency, total loan, gross domestic product (GDP), dan 

consumer price inflation rate (CPI). Sampel yang digunakan dalam penelitian 

adalah 29 bank yang terdaftar di BEI  tahun 2009-2013. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Annisa Yasmine A.B. dan Henny Setyo L. (2015) menunjukkan adanya pengaruh 

antara asset size, interest rate, dan gross domestic produt (GDP) terhadap ROA, 

dan variabel credit risk memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 

Namun variabel operating eficiency, total loan, total deposits dan consumer price 

inflation rate (CPI) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA 

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Yasmine A.B. dan Henny Setyo L. 

(2015) mempunyai kesamaan dengan penelitian sekarang yaitu keduanya 

menggunakan credit risk ratio sebagai variabel independen dan menggunakan 

teknik analisis regresi linear berganda sebagai analisis data. Penelitian sekarang 

dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan antara lain: 

a. Sampel penelitian yang digunakan peneliti terdahulu yaitu 29 bank yang 

terdaftar di BEI tahun 2009-2013, sedangkan penelitian seakarang 

menggunakan sampel bank umum swasta nasional devisa periode 2014-2018. 

b. Perbedaan variabel independen yang digunakan, peneliti terdahulu 

menggunakan variabel : assets size, total deposits, dan interest rate sebagai 

variabel independen dan menggunakan varabel kontrol, sedangkan peneliti 



20 

 

 

 

sekarang menggunakan variabel kecurangan, legal reserve requirement, credit 

risk ratio, deposit risk, dan net stable funding ratio sebagai variabel 

independen. 

8. Dwi Agung P. dan Ni Putu A. (2015) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Agung P. dan Ni Putu A.(2015) 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit, likuiditas, kecukupan modal, 

dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas pada PT BPD Bali. Vaiabel 

dependen yang digunakan adalah profitabilitas bank, sedangkan variabel 

independen yang digunakan antara lain: risiko kredit atau credit risk ratio, 

likuiditas, kecukupan modal dan efisiensi operasional. Sampel yang digunakan 

oleh peneliti berasal dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2009-2013. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas, kecukupan modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

profitabilitas, dan efisiensi operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. 

 Penelitian ini memiliki persamaan yaitu: 

a. Persamaan terdapat pada teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik 

analisis regresi linear berganda. 

b. Variabel yang digunakan juga terdapat kesamaan yaitu risiko kredit. 
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 Penelitian sekarang memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu 

sekarang yaitu: penelitian terdahulu menggunakan sampel dari PT BPD Bali 

periode 2009-2013, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel dari 

bank umum swasta nasional devisa periode 2014-2018. Penelitian terdahulu 

menggunakman variabel independen kecukupan modal, kecukupan modal, dan 

efisiensi operasional sedangkan penelitian sekarang menggunakan net stable 

funding ratio, legal reserve requirements, deposit risk ratio, dan kecurangan 

sebagai variabel independen. 

9. Made Ria Anggraeni dan I Made Sadha (2014) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Made Ria A. dan I Made Sadha (2014) 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal yang 

diukur dengan Capital Adquency Ratio (CAR), Risiko Kredit yang diukur dengan 

Non Perfoming Loan (NPL), suku bunga kredit terhadap profitabilitas pada bank 

BUMN di Indonesia tahun 2010-2012. Sampel yang digunakan oleh peniliti 

berasa; dari 4 bank BUMN di Indonesia tahun 2010-2012. Teknik analisis data 

yang digunakan oleh penliti adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Made Ria A. dan I Made Sadha (2014) 

menyatakan bahwa variabel DPK dan CAR berpengaruh positif terhadap ROA, 

dan variabel NPL serta suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap ROA. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada 

variabel independen yang digunakan yaitu keduanya menggunakan risiko kredit 

yang diukur dengan NPL, dan memiliki kesamaan pada teknik analisis data yang 



22 

 

 

 

digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang terdapat perbedaan antara lain: 

a. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 4 bank BUMN di 

Indonesia tahu 2010-2012, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

sampel bank umum swasta nasional devisa tahun 2014-2018. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Made Ria A. dan I Made Sadha (2014) 

menggunkan variabel independen antara lain: (DPK, CAR, , dan suku bunga 

kredit), sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut. 

Penelitian sekarang menggunakan variabel kecurangan, legal reserve 

requirement, credit risk ratio, deposit risk, dan net stable funding ratio sebagai 

variabel independen. 

10. Rasidah Mochd Said (2014) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari bentuk 

likuiditas baru yang diusulkan dibawah basel III yaitu net stable funding ratio 

terhadap profitabilitas bank. Sampel yang digunakan oleh peneliti berasal dari 

Bank Umum Malaysia periode 2005-2011. Teknik analisis data yang digunakan 

oleh peneliti adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa bentuk likuiditas baru yaitu net stable funding ratio (NSFR) 

sebagai faktor penting dalam mempengaruhi profitabiltas Bank Umum Malaysia. 

 Penelitian ini memiliki persamaan yaitu: 

a. Variabel independen yang digunakan terdapat kesamaan yaitu net stable 

funding ratio (NSFR). 
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b. Teknik analisis data yang digunakan memiliki kesamaan yaitu menggunakan 

analisis regresi linear berganda. 

Penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dengan penelitan 

sekarang, terdapat pada: 

a. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu berasal dari Bank Umum 

Malaysia periode 2005-2011, sedangkan penelitian sekarang menggunakan  

sampel bank umum swasta nasional devisa periode 2014-2018 

b. Pada penelitian terdahulu hanya menggunakan satu variabel independen yaitu 

net stable funding ratio (NSFR), sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan beberapa variabel independen antara lain: kecurangan, legal 

reserve requirement,deposit risk, dan credit risk ratio. 
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Tabel 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti 

Variabel Dependen : ROA 

Variabel Independen 

F LR

R 

CR

R 

DR  NSFR  

1. Komang Agus Rudi I. (2019)     B 

2. Niken Savitri P. (2019) B     

3. Gaston A. Giordana (2017)     TB 

4. Novi Andriyani dan Musdholifah (2017)  TB    

5.  Herlina, Nugraha, Imas Purnamasari 

(2016) 

  B   

6. Ida Ayu Ria dan I Wayan P, (2016)   B  B  

7. Muhammad Fahrul Rozi S. dan Ellen 

Ruslianti (2016) 

  TB   

8. Ni Wayan Wita dan I Made D.  (2016)   B   

9. Tri Widiantoro Aji, Jeny Susyanti, dan 

Arif R. (2016)  

  B   

10. Annisa Yasmine A.B. dan Henny Setyo 

L. (2015)  

  B   

11. Dwi Agung P. dan Ni Putu A. (2015)   B   

12. Made Ria A. I Made S.S (2014)   B   

13. Rasidah Mochd Said (2014)     B 

14. Didik Purwoko dan Bambang Sudiyatno 

(2013) 

   TB  

Keterangan: 

B = Berpengaruh  CRR = Credit Risk Ratio 

TB  = Tidak Berpengaruh   DR     = Deposit Risk 

F = Fraud atau Kecurangan  NSFR     = Net Stable Funding Ratio 

LRR = Legal Reserve Requirement 
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2.2  Landasan Teori 

 

Dalam landasan teori terdiri dari konsep dan teori sebagai dasar dalam 

penulisan ini untuk pemecahan masalah. 

2.2.1  Teori Keagenan (Agency Theory) 

 
 Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah sebagai 

berikut: 

“We define an agency relationship as a contract under which one or more 

persons (the principal’s) engage another person (the agent) to perform 

some service on the behalf which involves delegating some decision 

making aythority to the agent” 

Suatu kontrak yang melibatkan satu orang atau lebih dalam hal ini 

principal memberikan instruksi kepada orang lain, dalam hal ini agen dengan 

tujuan melakukan jasa atas nama principal kemudian memberikan wewenang 

kepada agen dalam pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik bagi prinsipal. 

Teori keagenan memiliki asumsi bahwa antara agen dan prinsipal memiliki 

kepentingan sendiri-sendiri sehingga dapat memicu timbulnya konflik 

kepentingan diantara keduanya. Prinsipal yang dimaksud dalam teori ini adalah 

para pemegang saham yang menginginkan kinerja keuangan meningkat sehingga 

tingkat pengembalian investasinya tinggi, sedangkan manajemen bertindak 

sebagai agen yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para 

pemilik dan disisi lain juga mempunyai kepentingan memaksimumkan 

kesejahteraannya. Ketika agen bertindak memaksimumkan kesejahteraannya 
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maka agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga dapat 

disimpulkan apabila pihak manajemen merasa tertekan dengan keharusan untuk 

memaksimalkan laba agar menarik minat para pemegang saham maka keinginan 

untuk melakukan kecurangan oleh pihak manajemen akan besar pula. 

2.2.2  Teori Sinyal (Signalling Theory) 

 Teori Sinyal menurut Scoot (2012: 475) merupakan teori yang 

menjelaskan bahwa sinyal-sinyal keberhasilan maupun kegagalan manajemen 

(agen) seharusnya disampaikan kepada pemilik atau innvestor melalui laporan 

keuangan, dengan harapan pertumbuhan perusahaan di masa depan tetap berada 

pada tingkat yang tinggi, karena sinyal yang diberikan oleh manajer apabila 

dipercaya para investor maka harga saham akan naik dan dapat mencapai 

Financial Targets berupa perolehan laba untuk keggiatan operasionalnya, 

sehingga perusahaan berkewajiban menyajikan informasi yang dapat dipercaya 

dan memuat semua informasi suatu peruaahaan. Apabila perusahaan perbankan 

maka informasi terkait credit risk, deposit risk, legal reserve requirement, dan net 

stabel financial ratio yang dimiliki harus disajikan secara rinci supaya para 

nasabah lebih percaya untuk menabung di bank tersebut. Menurut Lokollo dan 

Syafruddin (2013; Aan Marlinah 2014), menjelaskan alasan perusahaan memiliki 

dorongan memberikan sinyal berupa informasi yang tersaji dalam laporan 

keuangan kepada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar. Perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak 

daripada pihak eksternal, sehingga untuk mengurangi asimetri informasi tersebut 

perusahaan memberikan sinyal kepada pihak eksternal. 
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2.2.3  Financial Targets (ROA) 

 

 Financial Targets diproksikan menggunakan ROA (return on assset), 

menurut Munawwir (2014: 33) dalam bukunya menjelaskan bahwa ROA 

merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode yang 

ditentukan dengan modal maupun aset yang dimiliki oleh perusahaan. sehingga 

dapat menilai tingkat pengembalian investasi serta penjualan berdasarkan jumlah 

laba yang diperoleh perusahaan. Menurut Dewi Listyaningrum, Patricia Diana P., 

dan Abrar O. (2017), Financial Targets merupakan salah satu pengukuran dalam 

menilai tingkat laba yang diperoleh perusahaan atas usaha yang dilakukan, dalam 

praktiknya Financial Targets atau tingkat profitabilitas yang maksimal merupakan 

tujuan utama operasional bank. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi 

tolak ukur bagaimana perusahaan mampu bertahan dalam mengelola bisnisnya 

dengan memperoleh return yang memadai dibanding dengan risikonya, menurut 

Ida Ayu Ria dan I Wayan P. (2016). 

 Financial Targets digunakan untuk mengukur kinerja suatu 

perusahaan yang tergolong profit motif, sehingga pihak perbankan perlu 

meningkatkan kinerjanya agar Financial Targets (ROA) yang dihasilkan selalu 

ada peningkatan supaya tercipta lingkungan perbankan yang sehat dan efisien. 

Semakin besar Financial Targets (ROA) suatu perusahaan perbankan maka 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut semakin bagus. Menurut surat 

edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004 telah menentukan standar 

ROA yang sehat sebesar >1,5%.  
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Rumus untuk menghitung ROA sebagai berikut: 

 

2.2.4 Kecurangan 

 

 Menurut Cris Kuntadi (2017: 15) kecurangan merupakan istilah umum 

yang mencakup semua cara dengan menggunakan kecerdasan manusia secara 

paksa untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri. Konsep kecurangan dalam 

lingkup akuntansi merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang telah 

diterapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan biasanya akan berdampak pada 

laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Menurut Diaz (2003; Handy 

Nugroho 2017), menjelaskan bahwa jenis-jenis kecurangan yang terjadi di bank 

antara lain: Penggelapan atau penyalahgunaan aset dan dana (embezzlement atau 

misappropiaton), kecurangan pada pinjaman (loan  fraud), kecurangan yang 

terjadi pada real estate (real estate fraud), kecurangan pada rekening baru (new 

account fraud schemes), kecurangan pada transfer uang (fraud money transfer), 

kecurangan pada mesin ATM (fraud electric data capure), pemalsuan cek (fraud 

letter of credit), dan cek kosong (non sufficient fraud). 

 Menurut Widarti (2015) menggambarkan kecurangan dalam tiga 

bentuk antara lain: asset misappropiation (penyalahgunaan aset), fraudulent 

statement (kecurangan laporan keuangan), dan coruption (korupsi). Penjelasan 

untuk bentuk kecurangan pertama yaitu penyalahgunaan aset yang didefinisikan 

sebagai kecurangan dengan melakukan pencurian atas aset milik suatu entitas, 

bentuk kecurangan yang pertama ini paling mudah dideteksi karena tangible atau 
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dapat diukur. Bentuk kecurangan selanjutnya adalah kecurangan laporan 

keuangan, dapat diartikan sebagai salah saji atau penghapusan terhadap jumlah 

dengan tujuan mengelabuhi para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan 

beberapa pihak. Penjelasan bentuk kecurangan yang terakhir yaitu tentang 

korupsi, korupsi sering terjadi di negara-negara yang memiliki sistem penegakan 

hukum yang lemah dan disebabkan kurangnya kesadaran akan tata kelola yang 

baik sehingga faktor integritas masih dipertanyakan. Pengukuran kecurangan 

menggunakan F (fraud) score dan dirumuskan sebagai berikut: 

F score = Accrual quality + financial perfomance 

 Terdapat langkah-langkah dalam menentukan kategori fraud score, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Menghitung accrual quality 

1. Working Capital (WC) = Aset lancar – liabilitas lancar 

2. Non-current caital (NCO) = (Total Aset – Aser Lancar – Investasi) + (Total 

Liabilitas – Liabilitas Lancar – Liabilitas Jangka Panjang) 

3. Financial Accrual (FIN) = (Total Investasi –Total Liabilitas) 

4. Average Total Asset = (Total Aset Awal + Total Aset Akhir/2) 

 

b. Menghitung  financial perfomance 

1. Perubahan Piutang = ∆ Piutang/ Rata-rata total aset 

2. Perubahan Persediaan = ∆ Persediaan / Rata-rata total aset 
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3. Perubahan Pendapatan = [(∆ Pendapatan / Pendapatan t) - (∆ Piutang / 

Piutang t)] 

4. Perubahan Ekuitas = [(Ekuitas t / Rata-rata total aset t) – (Ekuitas (t-1) / 

Rata-rata total aset (t-1))] 

Kinerja Keuangan = Perubahan Piutang + Perubahan Persediaan + Perubahan 

 Pendapatan + Perubahan Ekuitas 

2.2.5  Legal Reserve Requirement 

 

 Menurut Ida Ayu Ria dan I Wayan P. (2016) menyatakan  bahwa 

industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur oleh peraturan-

peraturan yang sekaligus menjadi ukuran kinerja dalam dunia perbankan, 

sebagaimana diketahui bahwa salah satu contoh peraturan-peraturan yang 

sekaligus menjadi kriteria penilaian kinerja dunia perbankan adalah Legal Reserve 

Requirement. Peraturan tersebut juga bertujuan sebagai sarana dalam menekan 

atau mendorong pemberian kredit (sarana pengorntol kredit). Menurut Ida Ayu 

Ria P.H. dan I Wayan P. (2016) Legal Reserve Requirements merupakan 

ketentuan bagi setiap bank umum supaya menyisihkan sebagian dana pihak ketiga 

yang berhasil dihimpun oleh bank dalam bentuk giro wajib minimum (GWM) di 

Bank Sentral yang merupakan non earning reserve, dengan penyisihan dana pihak 

ketiga dalam bentuk giro wajib minimum maka perhitungan yang dapat digunakan 

untuk mengukur variabel legal reserve requirement yaitu rasio giro wajib 

minimum dengan perhitungan yang diasumsikan langsung satu periode. 

Saat ini Bank Indonesia melaksanakan kombinasi penggunaan 

kebijakan moneter melalui instrumen tidak langsung dalam bentuk penetapan 
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Suku Bunga Indonesia (SBI) dan instrumen langsung dengan melakukan 

pengendalian jumlah uang yang beredar melalui penetapan Giro Wajib Minimum 

(GWM) pada perbankan nasional. Kedua instrumen moneter tersebut memberikan 

dampak pada kinerja dan perolehan laba perbankan nasional, karena  kebijakan 

GWM Bank Indonesia dapat memberikan dampak pada kemampuan bank 

nasional dalam memperoleh laba (ROA). Kebijakan GWM dalam Rupiah 

berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 diturunkan sebesar 

8% (www.bi.go.id). Rumus untuk menghitung GWM adalah sebagai berikut:  

 

2.2.6  Credit Risk Ratio  

 

 Bank memiliki berbagai fungsi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, 

salah satu fungsi tersebut yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dengan tujuan dapat meningkatkkan taraf hidup masyarakat. 

Menurut Kasmir (2012: 155) menjelaskan bahwa kredit yang didalamnya terdapat 

hambatan disebabkan oleh dua unsur yaitu pihak perbankan dalam melakukan 

analisis dan pihak nasabah yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam 

kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Menurut Ni Wayan Wita dan I Made 

D. (2016) menyatakah bahwa Credit Risk merupakan risiko kredit yang dialami 

industri perbankan akibat tidak dilunasinya kredit yang telah diberikan oleh bank. 

Rasio yang digunakan untuk menghitung risiko kredit adalah Non Perfoming 

Loan (NPL). 
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 Menurut Dwi Agung P. dan Ni Putu A. D. (2015) menyebutkan bahwa 

NPL dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan bank dalam kredit masalah 

yang dihadapi. Menurut Kasmir (2012) menjelaskan bahwa NPL yang tinggi akan 

memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.Nilai NPL yang 

semakin tinggi menunjukkan semakin buruk kualitas kredit bank dan 

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, sehingga bank harus 

menanggung banyak kerugian atas kegiatan operasionalnya. Bank Indonesia 

Nomor 18/14/PBI/2016 menetapkan nilai maksimum NPL sebesar 5%, rumus 

untuk menghitung NPL sebagai berikut:   

NPL =   

2.2.7  Deposit Risk  
 

 Berdasarkan penjelasan Ktut Silvanita (2009: 29) dalam bukunya 

menyatakan bahwa  deposit risk hampir sama dengan risiko likuiditas, risiko 

tersebut dapat terjadi karena adanya penarikan dana oleh deposan secara serentak 

sehingga memicu kebangkrutan suatu bank. Hal tersebut biasanya diakibatkan 

oleh kesalahan manajemen seperti cadangan lebih yang dimiliki bank terlalu 

rendah, kesalahan manajemen aset yang melakukan investasi dengan risiko yang 

tinggi untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi pula, selanjtnya 

kesalahan yang dilakukan oleh manajemen modal seperti modal yang dimiliki 

bank terlalu rendah karena bank lebih mementingkan keuntungan pemiliknya. 

Menurut Ida Ayu Ria P.H. dan I Wayan P. (2016), menyatakan bahwa industri 

perbankan industri yang beresiko tinggi karena melibatkan pengelolaan keuangan 
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masyarakat, sehingga untuk meminimalisir kegagalan yang terjadi industri 

perbankan mengeluarkan sejenis rasio yaitu Deposit Risk Ratio, yang dapat 

diartikan sebagai rasio untuk mengukur risiko kegagalan perbankan dalam 

membayar kembali deposannya, rasio ini diukur dengan jumlah permodalan yang 

dimiliki oleh setiap bank yang bersangkutan.  

Deposit Risk dihitung dengan rumus: 

DRR =  

2.2.8  Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

 Menurut Rasidah Mochd. S. (2014) menjelaskan bahwa net stable 

funding ratio merupakan jenis rasio yang digunakan untuk memastikan ketahanan 

bank terhadap tekanan yang merugikan, dan digunakan untuk mengurangi 

ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan kewajiban bank. Bank yang tidak 

memiliki dana kurang stabil secara umum harus menggunakan aset likuid maupun 

pendanaan eksternal yang lebih banyak untuk memenuhi permintaan dana dalam 

kegiatan operasionalnya., sehingga muncul hubungan antara biaya dan modal 

yang secara langsung menyiratkan bahwa semakin tinggi biaya yang harus 

dikeluarkan bank dalam memperoleh dana maka semakin rendah pula keuntungan 

yang diperoleh. NSFR dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

NSFR =  

2.2.9  Pengaruh Kecurangan Terhadap Financial Targets (ROA) 

 

  Manajer dalam menjalankan kinerjanya seringkali dituntut untuk 

mencapai target keuangan yang ditentukan supaya dapat menarik investor, karena 



34 

 

 

 

investor biasanya menyukai perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi. Mereka 

menganggap bahwa perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi mampu mencapai 

target keuangan yaitu perolehan laba yang besar dibandingkan dengan perusahaan 

dengan nilai ROA yang lebih kecil. Semakin tinggi tingkat kecurangan yang 

dilakukan oleh pihak perbankan maka target keuangan dalam memaksimalkan 

laba yang dicapai dapat terpenuhi, sehingga terdapat pengaruh kecurangan 

terhadap Financial Targets (ROA). Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian 

Niken Savitri Primasari (2019), yang menyatakan bahwa kecurangan berpengaruh 

terhadap Financial Targets (ROA) dan berhubunngan pula dengan penjelasan 

agency theory yaitu adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen dan 

prinsipal, ketika pihak manajemen (agen) dituntut mencapai Financial Targets 

yang ditetapkan maka sangat rentan bagi pihak manajemen untuk melakukan 

kecurangan dengan memaksimalkan laba supaya memenuhi keinginan prinsipal.  

2.2.10 Pengaruh Legal Reserve Requirement  Terhadap Financal Target 

(ROA) 

 

 Legal Reserve Requirement menurut Ida Ayu Ria P.H. dan I Wayan P. 

(2016) merupakan ketentuan bagi setiap bank umum supaya menyisihkan 

sebagian dana dari pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro 

wajib minimum (GWM) berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada bank 

sentral atau biasa dikenal dengan likuiditas wajib minimum. Sebagai contoh 

apabila terjadi penarikan besar-besaran oleh nasabah perusahaan akan tetap likuid, 

hal ini membuat perbankan nasional semakin sehat & kuat yang pada akhirnya 

akan meningkatkan profitabilitas suatu industri bank. Semakin tinggi nilai LRR 
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maka Financial Targets (ROA) industri perbankan karena pertumbuhan 

perbankan semakin sehat dan efisien. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian 

Ida Ayu Ria dan I Wayan P. (2016) yang menyatakan bahwa legal reserve 

requirement berpengaruh terhadap Financial Targets (ROA). Penjelasan tersebut 

juga selaras dengan signalling theory yaitu keharusan pihak manajemen untuk 

memberikan sinyal pada pemegang kepentingan berupa informasi terkait kondisi 

keuangan perbankan yaitu legal reserve requirement, sehingga nasabah semakin 

percaya menabung uangnya. 

2.2.11  Pengaruh Credit Risk  Ratio  Terhadap Financial Targets (ROA) 

 

 Credit Risk menurut Ni Wayan Wita dan I Made D. (2016) merupakan 

suatu risiko yang muncul akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam 

mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima beserta bunganya sesuai jangka 

waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat terjadi karena kesengajaan 

maupun tanpa disengaja seperti mengalami bencana alam atau bangkrut, sehingga 

bank terpaksa menanggung risikonya. Risiko kredit diukur dengan Non Perfoming 

Loan (NPL). Semakin tinggi nilai NPL mengindikasikan bahwa semakin buruk 

kinerja perbankan, karena gagal mencapai Financial Targets (ROA) yang 

ditentukan. Hal tersebut selaras dengan penelitian Ni Wayan Wita dan I Made D. 

(2016) yang menjelaskan bahwa credit risk ratio  berpengaruh negatif terhadap 

Financial Targets. Penjelasan tersebut selaras pula dengan signalling theory yaitu 

keharusan pihak manajemen bank untuk memberikan sinyal pada pemegang 

kepentingan berupa informasi terkait rasio perbankan yaitu credit risk, sehingga 

nasabah semakin percaya menabung uangnya 
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2.2.12 Pengaruh Deposit Risk Terhadap Financial Targets  (ROA) 

 

 Menurut Ktut Silvanita (2009: 29) dalam bukunya menyatakan bahwa  

deposit risk hampir sama dengan risiko likuiditas, risiko tersebut dapat terjadi 

karena adanya penarikan dana oleh deposan secara serentak sehingga memicu 

kebangkrutan suatu bank. Deposit Risk diukur dengan jumlah permodalan yang 

dimiliki oleh setiap bank yang bersangkutan. Nilai deposit risk yang semakin 

tinggi mengindikasikan bahwa semakin besar kemampuan bank dalam mencapai  

Financial Targets yang ditetapkannya, karena bank dapat menjamin kemungkinan 

mampu membayar kembali dana yang disimpan oleh para deposannya semakin 

besar. Hal tersebut selaras dengan penelitian Ida Ayu Ria dan I Wayan P. (2016), 

yang menyatakan bahwa deposit risk berpengaruh terhadap Financial Targets. 

Penjelasan tersebut selaras dengan signalling theory yaitu keharusan pihak 

perbankan memberikan sinyal kepada pemegang kepentingan terkait rasio deposit 

risk dengan harapan nasabah lebih percaya menabung uangnya di bank, karena 

bank memiliki jumlah modal yang besar. 

2.2.13 Pengaruh Net Stable Funding Ratio Terhadap Financial Targets 

(ROA) 

  Menurut Rasidah Mochd S. (2014) menjelaskan bahwa net stable 

funding ratio atau pendanaan bersih adalah rasio yang bertujuan untuk 

memastikan ketahanan suatu bank dalam menghadapi kondisi yang cukup 

merugikan, rasio ini juga digunakan untuk mengurangi ketidaksesuaian jatuh 

tempo antara aset dan kewajiban suatu bank. Rasio-rasio tersebut merupakan 

persyaratan penting dari basel III yang baru karena berlaku untuk semua bank jika 
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terlibat dalam kegiatan perbankan internasional. Menurut Rasyidah Mochd S. 

(2014) menyatakan bahwa semakin rendah kebutuhan pendanaan eksternal suatu 

bank dengan biaya yang lebih rendah pula, maka akan semakin tinggi Financial 

Targets (ROA) yang dihasilkan. Penjelasan tersebut selaras dengan signalling 

theory yaitu pihak manajemen bank harus memberikan sinyal kepada pemegang 

kepentingan berupa informasi terkait kondisi pendanaan bersih bank atau net 

stable funding ratio. Penyajian informasi tersebut diharapkan para nasabah lebih 

percaya menabungkan uangnya di bank, karena nasabah mengetahui kondisi 

pendanaan bank dalam mengembalikan uang deposannya. 

2.3  Kerangka Pemikiran 

 

 Gambar Kerangka Pemikiran dan Penjelasan Kerangka Pemikiran 

disertai Hipotesis Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 Kecurangan Menurut Handy Nugroho(2017) adalah perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun luar suatu organisasi, 
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Legal Reserve Requirements 
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 Net Stable Funding Ratio (NSFR) 
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yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau kelompoknya.. 

Manajemen suatu entitas melakukan kecurangan seperti manipulasi laba, 

dikarenakan tingginya nilai ROA yang ditargetkan entitas. 

 Legal Reserve Requirement merupakan ketentuan bagi setiap bank umum 

untuk menyisihkan sebagian dana dari pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya 

dalam bentuk giro wajib minimum (GWM).. 

 Credit Risk Ratio adalah risiko yang akan dialami setiap bank akibat 

tidak dilunansinya kredit yang diberikan kepada debitur. Rasio yang digunakan 

untuk menghitung credit risk yaitu non perfoming loan (NPL) yang merupakan 

perbandingan total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan. 

 Deposit Risk merupakan risiko yang menunjukkan kemungkinan 

terjadinya kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para nasabah 

yang menyimpan dana di bank. Deposit Risk diukur dengan jumalh permodalan 

yang dimiliki oleh setiap bank yang bersangkutan. 

 Net Stable Funding Ratio adalah rasio yang digunakan oleh bank untuk 

memastikan ketahanan yang dialaminya ketika menghadapi kondisi keuangan 

yang kurang stabil. Rasio tersebut juga sebagai persyaratan penting dari Basel III 

yang baru bagi industri perbankan yang terlibat dalam kegiatan perbankan 

internasional. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar 

variabel dan kerangka pemikiran diatas maka peneliti dapat menggunakan 

hipotesis sebagai berikut: 
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H1: Terdapat pengaruh secara signifikan kecurangan terhadap Financial Targets 

       (ROA) bank umum swasta nasional devisa tahun 2014-2018. 

H2: Terdapat pengaruh secara signifikan legal reserve  requirements terhadap  

        Financial Targets (ROA) bank umum swasta nasional devisa  

        tahun 2014-2018 

H3: Terdapat pengaruh secara signifikan credit risk ratio terhadap Finnancial  

        Targets (ROA) bank umum swasta nasional devisa tahun 2014-2018. 

H4:  Terdapat pengaruh secara signifikan deposit risk terhadap Financial Targets 

 (ROA) bank umum swasta nasional devisa tahun 2014-2018. 

H5: Terdapat pengaruh secara signifikan net stable funding ratio terhadap  

        Financial Targets (ROA) bank umum swasta nasional devisa  

        tahun 2014-2018. 

 

 

 

 

 


