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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merujuk pada tiga penelitian terdahulu yang dapat 

dijadikan bahan acuan dan pembanding diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Rollando Marvil Ferary Mamahit, Marjam Mangantar dan PaulinaVan 

Rate (2016) 

Penelitian yang dilakukan Rollando Marvil Ferary Mamahit, Marjam 

Mangantar dan Paulina Van Rate berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Bank Milik Pemerintah dengan Bank Milik Swasta Nasional Periode 

2009-2014”. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan 

jenis data yang digunakan adalah data sekunder sedangkan metode pemilihan 

sampel dilakukan dengan purposive sampling. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah independent sample t test. Kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini yaitu: 

a. Terdapat perbedaan kinerja yang tidak signifikan antara Bank Milik 

Pemerintah dengan Bank Milik Swasta Nasional jika diukur dengan 

menggunakan rasio CAR, ROA, LDR, BOPO dan NPL. 

b. Terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara Bank Milik 

Pemerintah dengan Bank Milik Swasta Nasional jika diukur dengan 

menggunakan rasio ROE. 

2. Balgis Thayib, Sri Murni dan Joubert B. Maramis (2017) 
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Penelitian yang dilakukan Balgis Thayib, Sri Murni dan Joubert B. 

Maramis berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan 

Bank Konvensional”. Periode penelitian yang digunakan tahun 2013-2015. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder sedangkan metode pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

independent sample t test. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : 

a. Terdapat perbedaan kinerja yang tidak signifikan antara Bank Syariah 

dan Bank Konvensional jika diukur dengan menggunakan rasio DER 

dan ROA. 

b. Terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara Bank Syariah dan 

Bank Konvensional jika diukur denganmenggunakan rasio CAR, NPL, 

ROE, LDR. 

3. Setya Wulandari (2019) 

Penelitian yang dilakukan Setya Wulandari berjudul “Perbandingan 

Kinerja Keuangan BUSN Devisa Konvensional dan BUSN Non Devisa 

Konvensional”. Periode penelitian 2014-2018 triwulan II. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah dokumentasi dan jenis data yang digunakan adalah 

data sekunder sedangkan metode pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah independent sample t test. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

a. Terdapat perbedaan kinerja yang tidak signifikan antara BUSN Devisa 

Konvensional dan BUSN Non Devisa Konvensional jika diukur dengan     
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menggunakan rasio LDR, NPL, NIM, CAR. 

b. Terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara BUSN Devisa 

Konvensional dan BUSN Non Devisa Konvensional jika diukur 

denganmenggunakan rasio BOPO dan ROA. 

Tabel 2.1 

PERBANDINGAN ANTARA PENELITIAN TERDAHULU DENGAN 

PENELITIAN SEKARANG 
 

Keterangan Rollando Marvil 

Ferary Mamahit, 

Mariam 

Mangantar & 

Paulina Van Rate 

(2016) 

Balgis Thayib, 

Sri Murni & 

Joubert B. 

Maramis 

(2017) 

Setya 

Wulandari 

(2019) 

Penelitian 

Sekarang 

(2019) 

Variabel yang 

digunakan 

CAR, LDR, ROA , 

BOPO, NPL, ROE 

CAR, LDR, 

DER, NPL, 

ROA, ROE 

LDR, NPL, 

NIM, BOPO, 

ROA, CAR 

LDR, NPL, 

BOPO, ROA, 

ROE, CAR 

Periode 2009-2014 2013-2015 
2013-2018 TW 

II 

2014-2019 TW  

II 

Subyek 

Penelitian 

Bank Milik 

Pemerintah dan 

Bank Umum 

Swasta Nasional 

Bank Syariah 

dan Bank 

Konvensional 

BUSN Devisa 

Konvensional 

dan BUSN Non 

Devisa 

Konvensional 

BUSN Devisa 

Konvensional 

dan BUSN Non 

Devisa 

Konvensional 

Jenis Data Data   

Sekunder 

Data  

Sekunder 

Data  

Sekunder 

Data  

Sekunder 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi 

Teknik 

Pengambilan 

Sampel 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Teknik 

Analisis Data 

Uji  

independent 

sample t test 

Uji 

Independet 

sample t test 

Uji  

independent 

sample t test 

Uji  

independent 

sample t test 

Sumber: Rollando, Mariam & Paulina (2016), Balgis, Sri & Joubert (2017) Setya (2019), diolah. 

1.2    Landasan Teori 

Pada sub bab ini, akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan  
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permasalahan yang diteliti dan digunakan sebagai landasan penelitian yaitu 

sebagai berikut : 

 

2.2.1 Bank Umum Swasta Nasional 

Bank umum swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian  

besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh 

swasta, keuntungannya diambil oleh swasta pula (Kasmir, 2013:30). Dilihat dari 

segi status jenis bank dibagi dalam dua macam yaitu : 

a. Bank Devisa 

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keselurhan 

misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, 

pembukaan dan pembayaran Letter of Credit (L/C) dan transaksi luar 

negeri lainnya (Kasmir, 2013: 32). 

b. Bank Non Devisa 

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa (Kasmir, 2013:32). 

 

1.2.2 Kinerja Keuangan Bank 

Kinerja keuangan  merupakan   suatu analisis  yang  dilakukan   untuk 

melihat sejauhmana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Penilaian kinerja 

keuangan setiap perusahaan berbeda tergantung ruang lingkup yang dijalankan. 
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Perusahaan yang bergerak di sektor keuangan seperti perbankan memiliki ruang 

lingkup bisnis yang berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya, karena yang 

diketahui perbankan adalah mediasi yang menghubungkan mereka yang memiliki 

kelebihan dana (surplus financial) dengan mereka yang memiliki kekurangan 

dana (deficit financial), dan bank bertugas untuk menjembatani keduanya (Fahmi, 

2013:149). Kinerja keuangan suatu bank dapat dilihat dalam laporan keuangan 

bank tersebut dan juga dapat diukur menggunakan analisis rasio-rasio keuangan 

seperti analisis likuiditas, kualitas aset, efisiensi, profitabilitas dan solvabilitas.  

1.  Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan suatu bank dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Semakin besar rasio ini semakin 

likuid. Rasio likuiditas dapat diukur dengan dengan beberapa jenis rasio yang 

masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Jenis-jenis rasio likuiditas 

tersebut sebagai berikut (Kasmir, 2013:315-319) : 

a. Quick Ratio (QR) 

Quick ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, 

tabungan, dan simpanan berjangka) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki 

suatu bank. Rumus untuk mencari Quick Ratio sebagai berikut : 

QR =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
x 100% … … … … … … … … … … … … … … … … … . (1) 

Keterangan : 

a. Cash asset merupakan kas, penempatan pada Bank Indonesia (BI), dan 
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penempatan pada bank lain. 

b. Total deposit adalah giro, tabungan dan simpanan berjangka. 

b. Investing Policy Ratio (IPR) 

Investing policy ratio merupakan kemampuan bank dalam melunasi 

kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat 

berharga yang dimilikinya. Rumus untuk mencari investing policy ratio sebagai 

berikut : 

IPR =
𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
 x 100% … … … … … … … … … … … … … … … … . . (2) 

Keterangan :  

a. Securities atau surat berharga yang dimaksud adalah surat berhargayang 

diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi, surat berharga yang 

tersedia untuk dijual, surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, 

surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) dan surat 

obligasi. 

b. Total Deposit terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka. 

c. Cash Ratio (CR) 

Cash ratio digunakan untuk mengukur kemampuan bank melunasi 

kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank. 

Rumus yang digunakan untuk mencari cash ratio sebagai berikut : 

CR =
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐵𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 
x 100% … … … … … … … … … . . … … … (3) 

 Keterangan : 
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a.    Liquid assets merupakan harta bank yang pencairannya tidak 

membutuhkan waktu lama seperti kas, penempatan pada Bank 

Indonesia dan penempatan pada bank lain. 

b. Short term borrowing adalah giro dan kewajiban segera yang harus 

dibayar dalam rupiah dan valuta asing. 

d. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang mengukur komposisi 

jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan 

modal yang digunakan. Rumus untuk mencari LDR sebagai berikut : 

LDR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
x 100% … … … … … … … . . … (4) 

Menurut Rivai (2013:484) LDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

LDR =
Jumlah Kredit yang diberikan

Total Dana Pihak Ketiga
x 100% … … … … … . (5) 

 Keterangan :  

a. Kredit yang diberikan merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak 

ketiga tidak termasuk kredit yang diberikan kepada bank lain. 

b. Dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas dalam penelitian ini adalah   

Loan to Deposit Ratio (LDR). 

2. Kualitas Aset 

Kualitas aset adalah kemampuan suatu bank dalam pengelolaan aktiva 

produktif yang merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk 
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membiayai seluruh biaya operasional bank (Rivai, 2013:473). Rasio yang 

digunakan untuk mengukur kualitas aset  yaitu Aset Produktif Bermasalah (APB), 

Non Performing Loan (NPL) dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif 

(PPAP).  

a. Aset Produktif Bermasalah (APB) 

Aset produktif bermasalah adalah aset produktif yang tingkat tagihan 

atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan dan macet (Rivai, 

2013:474). Rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut. 

APB =
Aset Produktif Bermasalah

Total Aset Produktif
 x 100% … … … … … … . … … (6) 

 Keterangan  

a. Aset produktif bermasalah yaitu aset produktif yang memiliki 

kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet. 

b. Total aset  produktif yaitu aset  yang memberikan pendapatan bagi bank 

seperti penempatan pada bank lain, kredit kepada pihak ketiga dan 

penyertaan. 

b. Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan adalah rasio yang mengukur perbandingan antara 

kredit bermasalah dengan total kredit (Taswan, 2010:166). Rumus untuk  

mengukur rasio ini adalah sebagai berikut. 

NPL =
Kredit Bermasalah

Total Kredit
 x 100% … … … … … … … … … … … … … (7) 

Keterangan : 
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a. Kredit bermasalah yaitu kredit yang tergolong dalam kolektibilitas 

kurang lancar, diragukan dan macet. 

b. Total kredit yaitu jumlah kredit yang telah disalurkan kepada pihak 

ketiga. 

c. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) 

PPAP merupakan kemampuan manajemen bank dalam menjaga 

kualitas aset produktifnya sehingga jumlah PPAP dikelola dengan baik (Taswan, 

2010:165). Pemenuhan PPAP adalah hasil perbandingan antara PPAP yang telah 

dibentuk dengan PPAP yang wajib dibentuk. PPAP yang telah dibentuk adalah 

cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan penggolongan 

kualitas aset produktif yang sudah ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan. PPAP yang wajib dibentuk adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh 

bank yang bersangkutan sebesar persentase tertentu berdasarkan penggolongan 

kualitas aset produktif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan saat ini. Rasio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut. 

 

PPAP =
Penyisihan Aset Produktif yang Telah Dibentuk

Penyisihan Aset  Produktif yang Wajib Dibentuk
× 100% … … … … … … … . (8) 

Keterangan : 

a. PPAP yang telah dibentuk terdiri dari total PPAP yang telah dibentuk yang 

terdapat di dalam kualitas aset produktif. 

b. PPAP yang wajib dibentuk terdiri dari total PPAP yang wajib dibentuk 

yang terdapat dalam kualitas aset produktif. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas aset dalam penelitian ini adalah  
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Non Performing Loan (NPL). 

3. Efisiensi 

Efisiensi bank merupakan teknik untuk menilai kinerja manajemen 

bank mengenai kemampuannya menggunakan faktor-faktor produksi secara 

efektif dengan pengendalian biaya (Rivai, 2013:482). Rasio yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi bank yaitu : 

a.   Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO adalah rasio perbandingan antara beban operasional dan 

pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya (Rivai, 2013:482). Semakin tinggi BOPO, 

maka semakin buruk tingkat efisiensi bank dan semakin rendahnya keuntungan 

yang diperoleh sehingga operasionalnya tidak meningkatkan pendapatan 

sebaliknya semakin kecil BOPO semakin baik kondisi bank tersebut.Rasio ini 

dirumuskan dengan : 

BOPO =
Beban Operasional

Pendapatan Operasional
 x 100% … … … … … … … … . (9) 

 Keterangan : 

a. Beban operasional adalah beban bunga dan beban operasional lainnya. 

b. Pendapatan operasional adalah pendapatan bunga dan pendapatan 

operasional lainnya. 

b. Fee Base Income (FBIR) 

Fee Base Income adalah pendapatan operasional di luar bunga (Rivai, 

2013:482). Rasio ini dirumuskan dengan :  
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FBIR =
Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan Operasional
× 100% … … … … … … … … . (10) 

    Keterangan :  

a. Pendapatan operasional lainnya : pendapatan yang diperoleh dari nilai 

wajar aset keuangan, penurunan nilai wajar aset keuangan, dividen, 

keuntungan dari penyertaan, komisi, provisi penjualan aset keuangan, 

keuntungan transaksi spot dan derivatif, dan pendapatan lainnya.  

Rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi dalam penelitian ini adalah rasio 

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 

4. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk mengukur tingkat 

efisiensi usaha dari profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Rivai 

2013:480). Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu: 

a. Return on Asset  (ROA) 

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan, semakin besar rasio ini 

maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank (Rivai, 

2013:480). Rasio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut : 

ROA =
Laba Sebelum Pajak

Total Aset
 x 100% … … … … … … … … … … … … (11) 

Keterangan : 

a. Laba yang dihitung yaitu laba operasional sebelum pajak  yang  

dijadikan tahun. 

b. Total aset rata-rata aset selama satu tahun terakhir. 
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b. Return on Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam 

memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. mengalami 

kenaikan maka terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan (Rivai, 

2013:481). Rasio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

ROE =
Laba Setelah Pajak

Modal Sendiri
 x 100% … … … … … … … … … … … … … … . … … . . (12) 

Keterangan : 

a. Laba bersih diperoleh dengan melihat laporan posisi keuangan  dan 

laporan laba rugi pada pos pendapatan dan beban non operasional. 

b. Modal sendiri diperoleh dengan menjumlahkan semua komponen laporan 

keuangan pada pasiva khusunya ekuitas. 

c. Net Interest Margin (NIM) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan earning assets dalam menghasilkan 

pendapatan bunga bersih dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Rivai, 2013:480). 

Rasio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

NIM =
Pendapatan  Bersih(Pendapatan Bunga − Beban Bunga) 

Aset Produktif
 x 100% … … … … . . . (13) 

 Keterangan : 

a. Pendapatan bersih diperoleh dengan melihat laporan laba rugi pos 

pendapatan (beban) bunga bersih. 

b. Aset produktif adalah aset-aset yang memberikan keuntungan (surat 

berharga, kredit, penyertaan, penempatan pada Bank Indonesia dan  

penempatan pada bank lain). 
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d. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar laba sebelum pajak yang diperoleh dilihat dari 

pendapatan operasional yang diperoleh bank tersebut (Rivai, 2013:481). Rasio ini 

dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

NPM =
Laba Bersih

Pendapatan Operasional
× 100% … … … … … … … … . … … … . (14) 

Keterangan : 

a. Laba bersih yaitu total laba dibandingkan dengan total beban. 

b. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan 

usaha bank yang telah diterima dari hasil provisi dan komisi, bunga, 

pendapatan lainnya. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini  adalah 

rasio Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). 

5.       Solvabilitas 

Solvabilitas merupakan ukuran kemampuan bank mencari sumber dana 

untuk membiayai kegiatannya. Solvabilitas sebagai alat ukur untuk melihat 

kekayaan danbank dan efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut (Kasmir, 

2013: 322). Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur solvabilitas yaitu : 

a. Primary Ratio (PR) 

Primary ratio merupakan rasio untuk mengukur apakah permodalan 

yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total 

aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity (Kasmir, 2013:322).  Rumus
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untuk mencari primary ratio : 

PR =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

Total Aset
× 100% … … … … … … … … … … … … … … . … . (16) 

Keterangan : 

a. Equity capital : modal, agio (disagio), opsi saham, modal sumbangan, 

setoran modal, selisih penilaian kembali aset tetap, selisih transaksi 

perubahan ekuitas anak perusahaan, pendapatn komprehensif lainnya, saldo 

laba (rugi), laba (rugi) yang belum direalisasikan dari surat berharga. 

b. Total aset : rata-rata volume usaha atau aktiva selama dua belas bulan 

terakhir. 

b. Risk Assets Ratio (RAR) 

Risk assets ratio merupakan rasio untuk mengukur kemungkinan 

penurunan risk asset (Kasmir, 2013:323). Rumus untuk mencari RAR sebagai 

berikut: 

RAR =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 − 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 − 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
× 100% … … … . (17) 

Keterangan : 

a. Equity capital : modal, agio (disagio), opsi saham, modal sumbangan, 

setoran modal, selisih penilaian kembali aset tetap, selisih transaksi 

perubahan ekuitas anak perusahaan, pendapatn komprehensif lainnya, 

saldo laba (rugi), laba (rugi) yang belum direalisasikan dari surat berharga 

b. Total aset : rata-rata volume usaha atau aset selama dua belas bulan  

terakhir. 

c. Cash asset merupakan kas, penempatan pada Bank Indonesia, dan 
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               penempatan  pada bank lain. 

d. Securities atau surat berharga yang dimaksud adalah surat berharga yang 

diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi, surat berharga yang 

tersedia untuk dijual, surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, 

surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) dan surat 

obligasi. 

6. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank 

adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang menghasilkan risiko seperti kredit yang diberikan. 

Rumus untuk mencari CAR adalah : 

CAR =
Modal Bank

Aset Tertimbang Menurut Risiko 
 x 100% … … … … … … … … . . … (18) 

Keterangan : 

a. Modal bank diperoleh dari modal inti ditambah modal pelengkap. 

b. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) diperoleh dari total ATMR risiko 

pasar, risiko kredit dan operasional. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur solvabilitas dalam penelitian ini adalah 

rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kinerja keuangan BUSN Devisa Konvensional dan BUSN 

Non Devisa Konvensional   yang diukur     menggunakan rasio LDR, NPL, BOPO,
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ROA, ROE dan CAR maka alur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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KERANGKA PEMIKIRAN  

 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada dan teori-teori yang melandasi 

permasalahan tersebut maka diperoleh hipotesis yang akan dicapai   dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada LDR antara BUSN Devisa  

Konvensional dan BUSN Non Devisa Konvensional. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada NPL antara BUSN Devisa 

BUSN Devisa Konvensional 
BUSN Non Devisa 

Konvensional 

Kinerja Keuangan : 

LDR, NPL, BOPO,ROA 

ROE,CAR 

Kinerja Keuangan : 

LDR, NPL, BOPO,ROA 

ROE,CAR 

Perbandingan kinerja  

Bank 



25 

 

 
 

       Konvensional dan BUSN Non Devisa Konvensional. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada BOPO antara BUSN Devisa 

Konvensional dan BUSN Non Devisa Konvensional. 

4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada ROA antara BUSN Devisa 

Konvensional dan BUSN Non Devisa Konvensional. 

5. Terdapat perbedaan yang signifikan pada ROE antara BUSN Devisa 

Konvensional dan BUSN Non Devisa Konvensional. 

6. Terdapat perbedaan yang signifikan pada CAR antara BUSN Devisa 

Konvensional dan BUSN Non Devisa Konvensional. 

 


