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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Sebelumnya telah dilakukan penelitian terdahulu yang membahas mengenai 

topik penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, yaitu mengenai DPK, BOPO dan 

LDR serta ROA, Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

1. Satrio B. Haryanto dan Endang Tri Widyarti  (2017) 

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh NIM, NPL, BOPO, BI RATE 

dan CAR Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum Go Public Periode Tahun 2012-

2016), memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh Net Interest Margin (NIM), Non 

Performing Loan (NPL), Beban Usaha terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), BI 

Rate, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap penyaluran kredit, terhadap 

penyaluran kredit.  

Variabel menggunakan faktor internal dan eksternal sebagai variabel bebas 

dan pertumbuhan kredit sebagai variabel dependen. Jumlah sampel yang digunakan 

oleh peneliti adalah 23 Bank Umum. Periode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 2012-2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Net Interest Margin (NIM) berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap penyaluran kredit, Beban Usaha terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit. 
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Sedangkan Non Performing Loan (NPL), BI Rate, dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian pada jurnal pertama ini antara lain:   

a. Variabel independennya yaitu sama-sama meneliti BOPO, CAR dan LDR,  

b. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan model regresi linier 

berganda, 

c. Penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru juga terletak pada periode yang 

digunakan adalah 2012-2016. 

Perbedaan : 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini antara lain:  

a. Variabel dependen, yakni pada penyaluran kredit yang diberikan bank-bank 

menjadi sampel penelitian sedangkan dalam penelitian ini variabel dependen 

adalah kinerja keuangan sektor perbankan. 

b. Pada penelitian terdahulu variabel dependen menggunakan Penyaluran Kredit 

Bank Umum Go Public sedangkan penelitian ini yang dilakukan variabel 

dependen adalah kinerja keuangan.  

2. Slamet Fajari & Sunarto (2017) 

 Penelitian dari jurnal yang berjudul Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO 

terhadap Profitabilitas Bank (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2015). Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), 

Non Performing Loan (NPL), Operation Efficiency (BOPO), terhadap Return on 
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Asset (ROA) pada perbankan Go Public yang tercatat di BEI periode tahun 2011 

sampai 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan 

Keuangan Publikasi tahunan Perbankan Go Public yang tercatat di BEI periode tahun 

2011 hingga 2015 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Setelah melalui tahap 

purposive sample, maka sampel yang layak digunakan sebanyak 29 perusahaan 

sebagai observasi/pengamatan Perbankan Go Public yang tercatat di BEI. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel CAR dan LDR tidak berpengaruh 

terhadap ROA. Berarti pihak bank belum mengoptimalkan modal yang ada untuk 

disalurkan ke kredit sehingga keuntungan bank belum maksimal. Untuk variabel NPL 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Variabel BOPO berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA. Dari kedua variabel yang berpengaruh signifikan, variabel 

NPL yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap ROA. Dengan demikian pihak 

bank (emiten) selama periode penelitian fungsi intermediasi bank sudah berjalan 

dengan baik. Variabel BOPO mempuyai pengaruh negative signifikan yang nilainya 

agak tinggi berarti bank belum melakukan efisiensi dengan baik. Untuk 

meningkatkan ROA pihak bank diharapkan lebih menekankan biaya operasional yang 

semakin efisien. 

Persamaan : 

Adapun persamaan antara penelitian ini yaitu: 

a. Variabel independen pada penelitian ini sama dengan penelitian saat ini yaitu 

dengan menggunakan BOPO, CAR dan LDR. 

b. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. 
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Perbedaan : 

Adapun perbedaan antara penelitian yaitu: Data pada penelitian ini diperoleh dari 

laporan keuangan publikasi tahunan perbankan go public yang tercatat di BEI tahun 

2011-2015 sedangkan penelitian saat ini yaitu laporan keuangan publikasi tahunan 

perbankan go publik tahun 2013 – 2017. 

3. Andi Kartika Tursidi (2016) 

 Penelitian ini yang berjudul “Pengaruh LDR, NIM, NPL, BOPO dan CAR 

terhadap ROA pada Bank BUMN yang terdaftar di Bank Indonesia”, bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh LDR, NIM, NPL, BOPO dan CAR untuk Return on Asset 

(ROA) terhadap BUMN bank di Indonesia. ROA menunjukkan perbandingan antara 

laba sebelum pajak terhadap total asset. Jadi, penting bagi bank untuk akan di analisis 

faktor-faktor yang menentukan target yang ditargetkan ROA dengan kondisi 

perbankan dan keadaan ekonomi.  

Konklusi dari penelitian ini menggambarkan bahwa hasil statistik variabel 

LDR menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, variabel NIM 

menunjukkan positif dan signifikan terhadap ROA, variabel NPL menunjukkan 

negatif dan signifikan terhadap ROA. Variabel BOPO menunjukkan negatif dan 

signifikan terhadap ROA. Variabel CAR menunjukkan positif dan signifikan terhadap 

ROA. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian ini terletak pada yaitu: 

a. Variabel bebas LDR, BOPO dan CAR terhadap kinerja keuangan perbankan, 

kemudian terdapat persamaan pada saat ini. 
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b. Teknik analisis yang digunakan yakni sama-sama menggunakan analisis regresi 

linier berganda dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan t dan 

sama-sama melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.  

Perbedaan : 

Adapun perbedaan pada penelitian yaitu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu penelitian dilakukan pada rentang waktu 2002-2015, 

sedangkan penelitian yang terbaru pada periode 2012-2016.  

b. Untuk Sampel yang pada penelitian terdahulu yang digunakan hanya bank 

BUMN yang terdaftar di Bank Indonesia, tetapi penelitian terbaru adalah bank 

yang terdaftar di BEI.  

4. Dwinur Arianti, Rita Andini dan Rina Arifati (2016) 

Penelitian dari jurnal ini berjudul “Pengaruh BOPO, NIM, NPL dan CAR 

terhadap Jumlah Penyaluran Kredit pada Perusahaan Perbankan yang GO Publik di 

Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2010-2014”. Bagi investor, nilai perusahaan 

merupakan konsep penting karena nilai perusahaan merupakan indikator bagaimana 

pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi 

keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan 

kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh profitabilitas, struktur kepemilikan, kebijakan hutang terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam 

Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010- 2014 dan 
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sampel sebanyak 18 perusahaan dengan teknik purposive sampling. Analisis data 

yang digunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji t serta uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dari variabel profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,215. Ada pengaruh 

positif dari variabel struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan. dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,215 satuan. Ada pengaruh positif dari variabel kebijakan 

hutang terhadap nilai perusahaan, dengan nilai koefisien regresi sebesar sebesar 0,026 

satuan. Saran yang dapat diberikan penelitian berikutnya dapat melakukan penelitian 

dengan objek yang berbeda misalnya perusahaan sektor keuangan maupun sektor 

pertambangan untuk memperoleh konsistensi hasil penelitian. 

Persamaan: 

 Adapun persamaan penelitian ini yaitu:  

a. Variabel bebas BOPO dan CAR sama dengan penelitian saat ini. 

b. Teknik analisis yang digunakan yakni sama-sama menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

Perbedaan: 

Adapun perbedaaan antara penelitian dengan penelitian saat ini yaitu: 

a. Pada penelitian ini seluruh perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010- 2014 sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu pada sektor perbankan yang GO Publik di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017.  
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b. Pada penelitian, saat ini  variabel dependen adalah  jumlah penyaluran kredit 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan menggunakan variabel dependen yaitu 

kinerja keuangan.  

5. Dwi Pande Wahyuda, Nyoman Trisna Herawati dan Anantawikrama 

Tungga Atmadja (2016) 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, 

Pertumbuhan Kredit dan BOPO terhadap Profitabilitas BPR di Bali Periode 2013-

2015” bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga, 

pertumbuhan kredit, dan BOPO terhadap profitabilitas BPR di Bali periode 2013-

2015.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pertumbuhan dana pihak ketiga 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas BPR, (2) pertumbuhan 

kredit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas BPR, (3) BOPO 

berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap profitabilitas BPR. 

Persamaan: 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru terletak pada:  

a. Variabel bebas yang digunakan yakni variabel DPK dan BOPO dan variabel 

terikatnya yaitu variabel kinerja keuangan perbankan hanya sampel yang berbeda 

yaitu variabel BPR. 

b. Pengujian data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

c. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah teknik purposive sampling. 

Perbedaan:  
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Perbedaan dengan penelitian ini adalah: 

a. Populasi dalam penelitian ini adalah BPR terbaik di Bali yaitu sebanyak 10 BPR 

di Bali Periode 2013-2015. 

b. Penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru juga terletak pada periode yang 

digunakan periode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 2013-2015, 

sedangkan periode yang digunakan dalam penelitian terbaru yaitu 2012-2016. 

6. Pangestuti dan Irene Rini Demi (2017)  

 Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh CAR, LDR, BOPO, NIM Dan 

GCG Terhadap ROA Dengan Size Sebagai Variabel Kontrol (Studi Pada Bank 

Umum Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio keuangan Bank Go Public 

terhadap profitabilitas dengan variabel kontrol Size. Rasio keuangan yang 

diproaksikan oleh CAR, LDR, BOPO, NIM, GCG dan Profitabilitas diproaksikan 

oleh ROA sebagai ukuran dari jumlah laba yang dihasilkan. sedangkan GCG 

diproaksikan oleh dewan direksi dan komisaris independen, dan Size sebagai 

variabel kontrol. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap ROA, LDR, BOPO dan Komisaris Independen berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ROA, NIM dan Board Size berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA, BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA, sedangkan Ukuran berpengaruh signifikan terhadap ROA, 

sedangkan dengan ukuran sebagai variabel kontrol menunjukkan bahwa CAR, NIM, 
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Board Size berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, LDR, BOPO dan 

Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 

Persamaan: 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:  

a. Variabel bebas yang digunakan adalah CAR, LDR dan BOPO dan variabel 

terikatnya yaitu kinerja keuangan perbankan. 

b. Penggunaan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda dengan program SPSS 20. 

Perbedaan: 

Perbedaannya adalah sampel dalam penelitian ini yaitu:  

a. Periode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 2012-2015, 

sedangkan periode yang digunakan dalam penelitian terbaru yaitu 2012-2016. 

b. Pada penelitian terdahulu terdapat variabel moderator sedangkan penelitian yang 

dilakukan tidak terdapat variabel moderator.  

7. Nurimansyah Setivia Bakti (2017) 

Penelitian ini berjudul “Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap 

Pembiayaan Pada Perbankan Syariah”. Penelitian ini mencoba menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah Reksa Dana Pihak Ketiga (TPF), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Non Performing Financing 

(NPF).  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa uji F dinyatakan bahwa semua variabel 

independen (independen) yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital 
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Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) dan Non Performing Financing 

(NPF) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bank Syariah. Pada uji t, 

pengaruh Dana Pihak Ketiga (TPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, 

maka Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return on Assets (ROA) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. 

Persamaan: 

                 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

antara lain:  

a. Variabel bebas yang digunakan adalah DPK dan ROA variabel terikatnya 

yaitu kinerja keuangan perbankan. 

b. Penggunaan metode analisis dalam penelitian ini yakni sama-sama 

menggunakan regresi linear berganda.  

Perbedaan: 

              Perbedaan dari penelitian ini adalah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Seluruh populasi bank syariah Bank Islam 11 sedangkan penelitian yang 

terbaru Bank Umum.  

b. Pada penelitian dependen yaitu pembiayaan pada perbankan syariah 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan kinerja keuangan.  

8. Muliahadi Tu Maggor (2017) 

 Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh BOPO, Capital Adequacy Ratio, 

Non Performing Loan dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Turn On Asset”. 
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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh BOPO, Capital Adequacy 

Ratio, Non Performing Loan  dan  Loan to Deposit Ratio terhadap Return On Asset.  

            Secara parsial dari empat variabel independen yang diteliti, ada 3 variabel 

independen yang berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset yaitu: BOPO, 

NPL dan LDR. Sedangkan 1 variabel independen tidak berpengaruh terhadap return 

on asset yaitu variabel CAR. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa 

BOPO, CAR, NPL dan LDR secara simultan berpengaruh langsung dan signifikan 

terhadap Return On Asset sebesar 79,54%. Bank harus berusaha semaksimal 

mungkin agar tingkat NPL berada di bawah 5%. Semakin tinggi NPL akan 

mengakibatkan kerugian terhadap bank. Selain itu, bank juga harus mampu 

menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil dan 

besarnya standar LDR harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia antara 80%-110%. 

Persamaan: 

               Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak 

pada: Variabel bebas yang digunakan adalah BOPO dan LDR.  

Perbedaan : 

Perbedaan dalam penelitian ini dan saat ini antara lain:   

a. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016, sedangkan penelitian yang 

terbaru pada periode 2012-2016.  

b. Sampel yang pada penelitian terdahulu yang digunakan adalah 6 bank yaitu 

Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA dan Bank CIMB 

NIAGA, tetapi penelitian terbaru adalah  bank yang terdaftar di BEI. 
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c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Panel 

menggunakan Eviews 7.1. Sedangkan untuk teknik analisis penelitian terbaru 

adalah menggunakan menggunakan regresi linier berganda.  

9. Pandu Mahardia (2016) 

Penelitian Ini Berjudul “Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan 

LDR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan 

Yang Tercatat Di BEI ( Periode Juni 2012 sampai dengan Juni 2016) ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Efisiensi Operasi (BOPO), 

Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), dan Loan to Deposit Ratio 

(LDR) terhadap Return on Asset (ROA) sebagai proaksi dari Kinerja Keuangan 

Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEJ periode Juni 2002 hingga Juni 2007.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, NIM, dan LDR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA serta BOPO berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap ROA. Sementara untuk variabel NPL memiliki pengaruh 

negatif terhadap ROA, akan tetapi tidak signifikan. Dari keempat variabel yang 

signifikan, variabel BOPO mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap ROA 

yaitu dengan koefisien -3,404. Dengan demikian pihak bank (emiten) diharapkan 

lebih memperhatikan tingkat efisiensi operasinya untuk meningkatkan profitabilitas 

pada kinerja keuangannya. Kemudian penjelasan mengenai tidak signifikannya 

variabel NPL terhadap ROA adalah selama periode penelitian, fungsi intermediasi 

bank tidak berjalan dengan baik. 

Persamaan: 

 Adapun persamaan penelitian ini yaitu: 
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a. CAR, BOPO dan LDR serta variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan, dan 

persamaan lainnya.  

b. Metode analisisnya yaitu regresi linear berganda dan teknik pengambilan 

samplingnya. 

Perbedaan: 

Perbedaannya dari penelitian dengan penelitian saat ini adalah: Data yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi 

Triwulanan Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEJ periode Juni 2012 hingga 

Juni 2016 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Sedangkan dalam penelitian terbaru 

menggunakan periode 2012-2016.  

10.  Riris Ratna Fatnanda dan Nur Aini (2016) 

Bank memainkan peran penting untuk pembangunan ekonomi sebagai dana 

pihak Perantara Keuangan atau Perantara dana kelebihan kepada yang membutuhkan. 

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu faktor penting bagi bank untuk 

melihat cangkul kinerja bank dalam melakukan apa yang baik atau tidak. Studi adalah 

untuk menganalisis bersama-sama DPK, ROA, CAR, dan LDR pada kinerja 

keuangan (ROA). 

Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Dengan total 

sampel 78 data. Observasi masa depan oleh penulis pada tahun 2011 hingga 2015. 

Analisis rasio keuangan juga digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja dan 

kesehatan suatu bank menggunakan perhitungan rasio DPK, BOPO, CAR, dan LDR. 

Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji normalitas 

menggunakan tes skwenes kurtosis dan uji regresi menggunakan alat SPSS. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa simpanan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan (ROA) ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan (ROA), sedangkan CAR dan LDR tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan (ROA). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, NIM, dan LDR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA serta BOPO berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap ROA. Sementara untuk variabel NPL memiliki pengaruh 

negatif terhadap ROA, akan tetapi tidak signifikan. Dari keempat variabel yang 

signifikan, variabel BOPO mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap ROA 

yaitu dengan koefisien -3,404. Dengan demikian pihak bank (emiten) diharapkan 

lebih memperhatikan tingkat efisiensi operasinya untuk meningkatkan profitabilitas 

pada kinerja keuangannya. Kemudian penjelasan mengenai tidak signifikannya 

variabel NPL terhadap ROA adalah selama periode penelitian, fungsi intermediasi 

bank tidak berjalan dengan baik. 

Persamaan: 

 Persamaan penelitian ini adalah variabel bebasnya yaitu: 

a. CAR, BOPO dan LDR serta variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan. 

b. Metode analisisnya yaitu regresi linear berganda. 

Perbedaan: 

Perbedaannya antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini antara lain: 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi 

Triwulanan Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEJ periode Juni 2011 hingga 
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Juni 2015 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan dalam penelitian terbaru 

menggunakan periode 2012-2016. 

 

11.   Made Ria Anggraeni (2016) 

 Bank untuk melakukan operasi memiliki tujuan utama, yaitu mencapai tingkat 

keuntungan maksimal. Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk menghasilkan 

laba dengan efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal diukur dengan Capital Adequacy Ratio 

(CAR), risiko kredit diukur dengan non-performing loan (NPL), suku bunga kredit 

terhadap profitabilitas negara Bank yang sudah dikenal di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan sampel yang sudah jenuh dengan semua anggota populasi sebagai 

pengambilan sampel. Data tersebut merupakan data bulanan yang diperoleh dari 

laporan keuangan yang dipublikasikan bank-bank negara yang sesuai selama tiga 

tahun pada tahun 2010-2012. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel CAR deposito 

dan pengaruh positif, sedangkan NPL dan Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas (ROA). 

Persamaan: 

Adapun persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yaitu: 

a. Penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan memiliki persamaan pada 

variabel dependennya yaitu kinerja keuangan perbankan. 

b. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. 
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Perbedaan: 

Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yaitu: 

a. Penelitian terdahulu dilaksanakan pada periode 2010 sampai dengan 2012, 

sedangkan penelitian yang baru pada periode 2012-2016.  

b. Sampel yang digunakan hanya 10 bank umum berbeda dengan penelitian terbaru 

yang menggunakan bank sebagai sampelnya. 

Tabel 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tahun 

Variabel 

Dependen 
Variabel Independen 

Kinerja 

Keuangan 

Perbankan 

DPK BOPO CAR LDR 

1 

Satrio B. Haryanto 

dan Endang Tri 

Widyarti 

2017 TS S S - S 

2 
Slamet Fajari dan 

Sunarto 
2017 TS S S S S 

3 
Andi Kartika 

Tursidi 
2016 S - S S S 

4 

Dwinur Arianti, 

Rita Andini dan 

Rina Arifati 

2016 TS - S S - 

5 

Dwi Pandu 

Wahyuda, Nyoman 

Trisna Herawati 

dan Ananta 

Wikrama Tungga 

Atmadja 

2016 S S S - - 

6 
Pangestu dan Irene 

Rini Dewi 
2017 S - S S S 

7 
Nurmansyah 

Setivia Bakti 
2017 S S S - - 

8 
Muliahadi 

Tumaggor 
2017 S - S - S 

9 Pandu Mahardia 2016 S - S S S 

10 
Riris Ratna 

Fatnanda dan Nur 
2016 S - - S S 
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Aini 

11 
Made Ria 

Anggraeni 
2016 S - - S - 

Sumber : Data diolah 

S : Signifikan 

TS : Tidak Signifikan 

 

 

2.2 Landasan Teori 

 Pada sub bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai 

dasar untuk menyusun kerangka dari penelitian untuk merumuskan hipotesis, 

diantaranya adalah ; 

2.2.1 Kinerja Perusahaan 

Tercapainya tujuan suatu organisasi hanya dimungkinkan karena upaya para 

pelaku yang terdapat pada organisasi tersebut. Penilaian kinerja menurut Mulyadi 

(2007) adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, 

bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang 

ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa organisasi pada dasarnya dijalankan oleh 

manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku 

manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi. Berbeda 

dengan pengertian kinerja pada umumnya, maka pengertian kinerja keuangan adalah 

penentuan ukuran–ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Salah satu definisi tentang kinerja perusahaan disampaikan Basri dan Rivai 

(2004: 97), bahwa kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti  standar  hasil  kerja, target atau 
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sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama. Kinerja perusahaan tidak hanya sekedar informasi untuk dapat 

dilakukannya promosi atau penetapan gaji bagi  perusahaan. Akan tetapi bagimana 

perusahaan dapat memotivasi karyawan dan mengembangkan satu rencana untuk 

memperbaiki kemerosotan kinerja dapat terhindari. Kinerja perusahaan perlu 

adanya penilaian dengan maksud untuk memberikan satu peluang yang baik kepada 

karyawan atas rencana karier mereka yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan, 

sehingga perusahaan dapat menetapkan pemberian gaji, memberikan promosi, dan 

dapat melihat perilaku karyawan. 

Mangkunegara (2009:9) bahwa kinerja perusahaan (prestasi perusahaan) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Sedangkan menurut Faustino Cardosa Gomes (dalam Mangkunegara, 

2009:9), mengemukakan definisi kinerja perusahaan sebagai ungkapan seperti output, 

efisiensi, serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. Hasibuan 

(2002:93) menyatakan kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai seorang 

dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya  yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Kinerja merupakan gabungan 

dari tiga faktor penting yaitu kemampuan  dan minat seorang pekerja, 

kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegari tugas, serta peran dan tingkat 

motivasi seorang pekerja. 

Rusdiana (2012) mengemukakan jika kinerja menggambarkan tentang keadaan 

dari suatu perusahaan, baik buruknya keadaan perusahaan mencerminkan prestasi 
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kerja yang telah dicapai dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut 

Fahmi (2012) analisis terhadap kinerja keuangan dilakukan untuk melihat bagaimana 

perusahaan dalam melaksanakan aturan-aturan keuangan dengan benar. Wardhani 

(2013) menambahkan suatu bank yang memiliki asset yang besar, otomatis kinerja 

yang dihasilkan pun relatif tinggi karena bank tersebut memiliki total pendapatan 

yang tinggi.  

Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dibandingkan dengan modal yang dipergunakan. Rasio 

profitabilitas merupakan suatu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Menurut Brigham dan 

Houston (2009) Profitabilitas adalah hasil dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

Secara umum ukuran profitabilitas pada industri perbankan ada dua, yaitu rate 

of Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA). Selain itu ada juga variabel–

variabel yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja perbankan (versi majalah 

Swa-1996), yaitu FBI (Free Based Income) merupakan rasio antara pendapatan non 

bunga dengan seluruh pendapatan bank, CAR (Capital Adequncy Rasio) merupakan 

rasio antara modal dengan asset tertimbang menurut resiko ATMR adalah 

penjumlahan antara jumlah aktiva dangan 20% nilai kegiatan off–balance sheet, LDR 

(Loan to Deposit Ratio) merupakan rasio antara jumlah kredit dengan jumlah dana 

masyarakat (giro, tabungan dan deposito). Hasil kredit merupakan rasio antara hasil 

bunga dengan jumlah kredit dan terakhir adalah produktivitas tenaga kerja merupakan 

rasio antara laba sebelum pajak dengan biaya tenaga kerja. 
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2.2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Salah satu kendala bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya adalah 

masalah kebutuhan dana. Hampir setiap perusahaan memerlukan dana untuk 

membiayai kegiatan usahanya, baik untuk biaya rutin maupun untuk keperluan 

perluasan usaha. Pentingnya dana membuat setiap perusahaan berusaha keras untuk 

mencari sumber-sumber dana yang tersedia, termasuk perusahaan lembaga keuangan 

semacam bank (Kasmir, 2008). Bagi bank, dana merupakan faktor yang paling utama 

dalam operasional bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apaapa, 

atau dengan kata lain bank tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang 

dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat 

segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank 

tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan 

atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktuwaktu atau pada suatu 

saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur 

(Arifin, 2009). Dana yang berasal dari masyarakat luas adalah dana pihak ketiga yang 

dititipkan pada bank. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada 

bank adalah untuk keamanan dana merekan dan memperoleh keleluasaan untuk 

menarik kembali dananya sewaktuwaktu (Arifin, 2009). 

Menurut Kasmir Dana merupakan hal terpenting bagi sebuah peusahaan, 

termasuk bagi bank. Kegiatan operasional bank baru dapat dilakukan jika dana telah 

tersedia. Oleh karena itu, setiap bank berusaha untuk mengumpulkan dana 

semaksimal mungkin, namun dengan cost of money yang wajar (Hasibuan, 2001:56). 

Bank memiliki berbagai sumber pendanaan untuk menjalankan dan membiayai 
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kegiatan operasionalnya. Salah satu sumber tersebut ialah dana pihak ketiga. Dana  

pihak  ketiga  adalah  dana  yang diperoleh dari masyarakat luas, baik itu individu, 

perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain yang 

diperoleh bank dari beberapa produk simpanan bank itu sendiri (Rivai et al., 

2013:172). Dan pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi bank dan 

menjadi suatu ukuran keberhasilan bank jika mampu mendanai kegiatan  

operasionalnya dengan dana ini (Kasmir, 2006:47). Menurut Dendawijaya (2005:49), 

80%-90% dana yang dimiliki bank berasal dari dana pihak ketiga. Menurut I Wayan 

Sudirman (2013: 75) mendefinisikan sebagai berikut: “Dana pihak ketiga adalah dana 

bank yang bersumber dari luar bank atau dari masyarakat dalam bentuk giro, 

tabungan, deposito, pinjaman, serta bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 

Dengan kata lain, dana pihak ketiga merupakan utang bagi bank sehingga pada 

saatnya dana tersebut ditarik oleh masyarakat”. 

Dengan menawarkan berbagai produk-produk simpanannya, bank berusaha 

untuk menarik minat pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyimpan 

uangnya di bank. Dana pihak ketiga (DPK) dalam penelitian ini didefinisikan dengan 

rasio total kredit  terhadap total dana pihak ketiga. Resiko ini timbul akibat 

berubahnya tingkat bunga akan menurunkan nilai pasar surat berharga yang terjadi 

pada saat bank membutuhkan likuiditas. Resiko terjadi apabila untuk memenuhi 

kebutuhan likuiditas tersebut harus menjual surat–surat berharga yang dimiliki bank. 

Resiko tingkat bunga juga terjadi manakala bank menerima simpanan untuk jangka 

waktu lebih lama dengan tingkat bunga yang relatif tinggi kemudian tingkat bunga 
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mengalami penurunan yang drastis. Resiko timbul akibat bank memiliki biaya dana 

yang relatif tinggi yang pada gilirannya menyebabkan bank tersebut tidak kompetitif.  

2.2.3 Biaya Operasional Terhadap Beban Operasional (BOPO) 

Menurut Veithzal. (2013:131) pengertian BOPO adalah sebagai berikut: “Biaya 

operasional pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya”. 

Menurut Malayu Hasibuan (2011:101) mengemukakan pengertian BOPO adalah: 

“Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

perbandingan atau rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap 

pendapatan operasional dalam periode yang sama”. Menurut ketentuan Bank 

Indonesia efisiensi operasi diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional 

dibandingkan dengan pendapatan operasional. Mengingat kegiatan utama bank adalah 

bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana 

masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya 

bunga dan hasil bunga. BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). BOPO didapat dari 

perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional 

dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional 

lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan 

total pendapatan operasional lainnya. 

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 

90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka 
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bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya. 

Semakin rendah BOPO, maka semakin efisien bank dalam mengendalikan 

operasionalnya, sehingga profitabilitas semakin meningkat. Dengan kata lain rasio ini 

mempunyai hubungan negatif dengan tingkat profitabilitas bank. Secara teoritis, 

biaya bunga ditentukan berdasarkan perhitungan cost ofloanable funds (COLF) secara 

weight average cost, sedang penghasilan bunga sebagian besar diperoleh dari interest 

income (pendapatan bunga) dari jasa pemberian kredit dari masyarakat, seperti bunga 

pinjaman, provisi kredit, appraisal fee, supervision fee, commitment fee, syndication 

fee, dan lain–lain. 

BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi 

(Siamat, 2005 :384). Jumlah biaya operasional terdiri dari biaya bunga simpanan 

berjangka, pinjaman yang diterima, tenaga kerja, pemeliharahan, perbaikan, aktiva 

tetap, inventaris, piutang, barang dan jasa pihgak ketiga. Sedangkan jumlah 

pendapataan operasional terdiri dari hasil bunga pinjaman yang diberikan dari bank-

bank lain dan hasil bunga pinjaman yang diberikan dari pihak ketiga bukan bank. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya 

adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya 

bunga dan hasil bunga (Dendawijaya, 2003). Rasio BOPO sering juga disebut rasio 

efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen LPD dalam 

mengendalikan biaya oerasional terhadap pendapatan operasional. Semakin rendah 

angka rasio BOPO maka semakin baik kondisi LPD karena LPD cenderung 
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menghasilkan laba operasi yang relatif lebih tinggi (Almilia dan Herdiningtyas, 

2005). 

BOPO diukur secara kuantitatif dengan menggunakan rasio efisiensi. Melalui 

rasio ini diukur apakah manajemen bank telah menggunakan semua faktor 

produksinya dengan efektif dan efisien. Adapun efisien usaha bank diukur dengan 

menggunakan rasio beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional 

(BOPO). Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya 

laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas 

bank yang bersangkutan. Sesuai SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004, Cara 

menghitung BOPO adalah sebagai berikut: BOPO = Total Beban Operasional Total 

Pendapatan Operasional. 

2.2.4 Capital Adecuacy Ratio (CAR) 

Rasio kecukupan modal atau lebih dikenal dengan capital adequacy ratio 

(CAR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan perbankan 

dalam penyediaan dana untuk pengembangan usaha serta menampung kemungkinan 

risiko yang ditimbulkan dalam kegiatan operasional bank. Menurut Cahyono dan 

Anggraeni CAR merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur 

kecukupan modal bank (2015). Modal bagi bank digunakan untuk menyerap kerugian 

yang berasal dari aktivitas perbankan, dan sebagai dasar dari beberapa kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, bank wajib 

memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) minimal 8% dari ATMR 

(aktiva tertimbang menurut resiko). Penetapan CAR pada titik tertentu dimaksudkan 
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agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan 

timbulnya risiko sebagai akibat berkembangnya ekspansi aset. 

Capital adecuacy ratio adalah rasio yang memperhitungkan seberapa jauh 

seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, 

tagihan pada bank lain). ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping 

memperoleh dana–dana dari sumber–sumber diluar bank, seperti  masyarakat, 

pinjaman (utang), dan lain–lain. Dengan kata lain Capital Adequancy Ratio adalah 

rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang 

diberikan. 

2.2.5 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to deposit ratio adalah rasio adanya kemungkinan deposan atau debitur 

menarik dananya dari bank. Resiko penarikan dana tersebut berbeda antara masing–

masing  likuiditasnya. Giro tentunya memiliki likuiditas yang lebih tinggi karena sifat 

sumber dana ini sangat labil karena dapat ditarik kapan saja sehingga bank harus 

dapat memproyeksi kebutuhan likuiditasnya untuk memenuhi nasabah giro. 

Sementara Deposito Berjangka resikonya relatif lebih rendah karena bank dapat 

memproyeksikan kapan likuiditas dibutuhkan untuk memenuhi penarikan Deposito 

Berjangka yang telah jatuh tempo. Kata lain Loan to Deposit Ratio adalah rasio 

kinerja bank untuk mengukur likuiditas bank dalam memenuhi kebutuhan dana yang 

ditarik oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. 

Rasio kredit dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio (LDR) merupakan 

rasio keuangan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. Kebutuhan likuiditas 
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suatu bank memiliki kapasitas yang berbeda – beda dan tergantung pada besarnya 

suatu bank tersebut, usaha bank dan sebagainya. Menurut Dendawijaya Rasio ini juga 

disebut dengan rasio kredit dimana rasio ini yang digunakan untuk mengukur dana 

pihak ketiga yang dipergunakan dalam bentuk kredit (2005). Semakin besar 

penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan 

masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang 

ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Batas aman LDR suatu bank sebesar 80%. 

Rasio kredit dana pihak ketiga merupakan rasio yang membandingkan antara 

penyaluran kredit dengan dana yang masuk ke bank, rasio ini perlu diperhatikan 

karena menyangkut kelancaran aktivitas yang dilakukan perusahaan perbankan. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio untuk mengukur total kredit 

terhadap total dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Dengan kata 

lain, Loan to Deposit Ratio adalah rasio kinerja bank untuk 7 mengukur likuiditas 

bank dalam memenuhi kebutuhan dana yang ditarik oleh masyarakat dalam bentuk 

tabungan, giro dan deposito. Menurut Bambang Sudiyatno Loan to Deposit Ratio 

tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. LDR dihitung dengan formula: LDR /Kredit Dana Pihak 

Ketiga. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Untuk mengukur kinerja bank indikator yang biasa digunakan adalah 

pendekatan kinerja bank secara ekonomi. Pada hakekatnya kinerja ekonomi terdiri 
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dari dua kinerja utama, yaitu kinerja keuangan dan kinerja effisiensi– produktivitas. 

Return On Asset  (ROA) digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya. Return On Asset  (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak 

terhadap total asset. Semakin besar Return On Asset (ROA) menunjukkan kinerja 

yang semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar.  

Maka untuk mengukur kinerja keuangan perbankan digunakan ROA dan 

sebagai alat ukur yang digunakan adalah DPK, CAR, BOPO dan LDR. Hal ini sesuai 

dengan  landasan teori dan tujuan penelitian serta permasalahan  yang sudah 

dijelaskan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dapat menggunakan 

kerangka penelitian. Dalam kerangka pemikiran ini terdapat lima variabel yaitu 

kinerja keuangan pada sektor perbankan yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

sebagai variabel  dependen dan DPK, BOPO, CAR serta LDR menjadi variabel 

independen. Maka kerangka pemikiran tersebut dapat disimpulkan tujuan dari 

penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh dari DPK, BOPO, CAR dan LDR 

terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan yang go publik BEI. Maka 

kerangka pemikiran dapat digambaran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.3.1 Pengaruh CAR terhadap ROA 

Seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal 

minimum sebesar 8% dari ATMR. Semakin besar Capital Adequacy Ratio (CAR) 

maka keuntungan bank juga semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil resiko 

suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank (Kuncoro dan 

Suharjono, 2002). Capital Adequacy Ratio (CAR) mencerminkan modal suatu bank, 

semakin Capital Adequacy Ratio (CAR) maka semakin besar kesempatan bank dalam 

menghasilkan profitabilitas, karena dengan modal yang besar, manajemen bank 

sangat leluasa dalam menempatkan dananya ke dalam aktivitas investasi yang 

menguntungkan. Besarnya suatu modal  suatu bank, akan mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Penetapan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas didasarkan hubungannya 

dengan tingkat resiko bank. CAR akan menjadi pengaruh terhadap meningkatnya laba 
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yang ditunjukan oleh ROA, hal ini dapat menunjang untuk kelangsungan dari 

kegiatan usaha semakin berkecukupan atas modal, dan laba yang dihasilkan atas asset 

akan meningkat pula. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuningrum pada tahun 2011, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

terhadap Return On Asstes (ROA). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Alifah pada tahun 2014, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif  terhadap  Return On Asstes (ROA). 

2.3.2 Pengaruh DPK terhadap ROA 

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah bangsa pasar dana pihak ketiga yang 

dihimpun oleh masing-masing bank secara indvidu. Semakin tinggi rasio ini, maka 

semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. 

Adapun dana pihak ketiga diperoleh dengan menjumlahkan giro, tabungan dan 

deposito. Dana pihak ketiga adalah sumber dana yang sangat penting bagi kegiatan 

operasional suatu bank. Dana pihak ketiga (DPK) menjadi tolak ukur keberhasilan 

bank mampu tidaknya dalam membiayai operasinya dari sumber dana tersebut. Hal 

ini berarti bahwa setiap peningkatan Dana Pihak Ketiga akan diikuti juga dengan 

peningkatan terhadap profitabilitas, dimana ketika jumlah DPK banyak disalurkan ke 

dalam bentuk kredit, maka pendapatan dari kredit tersebut akan naik sekaligus 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba juga semakin meningkat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Edo dan 

Wiagustini pada tahun 2014, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Pihak 

Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 
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Sama halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Widantika pada tahun 

2017, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

2.3.3 Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering 

disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Dahlan 

Siamat, 2001). Biaya BOPO diukur secara kuantitatif dengan menggunakan rasio 

efisiensi. Melalui rasio ini diukur apakah manajemen bank telah menggunakan semua 

faktor produksinya dengan efektif dan efisien. Adapun efisien usaha bank diukur 

dengan menggunakan rasio operasional dibandingkan dengan pendapatan operasi 

(BOPO).  

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Semakin kecil Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) maka menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas 

usahanya. Semakin tinggi biaya pendapatan maka bank menjadi tidak efisien 

sehingga Return On Asset  (ROA) semakin kecil. Dengan kata lain, Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dapat mempengaruhi terhadap Return On 

Asset  (ROA), 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ayuningrum pada tahun 2011, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) berpengaruh signifikan terhadap Return On Asstes (ROA). Sama halnya 
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dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Harun pada tahun 2016, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap Return On Asstes (ROA). 

2.3.4 Pengaruh LDR terhadap ROA 

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah Loan to Deposit 

Ratio (LDR), yaitu seberapa besar dana bank dilepaskan ke perkreditan. Ketentuan 

Bank Indonesia tentang Loan to Deposit Ratio (LDR) antara 80% hingga 110% 

(Werdaningtyas, 2002). Setiap pertambahan LDR mengakibatkan likuiditas turun 

yang mengindikasikan kenaikan pada ROA, Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Dendawijaya (2003:18) bahwa tingginya rasio LDR menunjukkan 

rendahnya likuiditas dan rendahnya likuiditas akan menyebabkan laba meningkat. 

Semakin tinggi Loan to Deposit Ratio (LDR), maka laba bank semakin meningkat 

(dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan 

meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat. Besar-kecilnya rasio 

Loan to Deposit Ratio (LDR) suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Harun pada tahun 2016, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh 

terhadap Return On Asset (ROA). Sama halnya dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Alifah pada tahun 2014, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  

Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA). 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik 

(Sugiyono, 2010:93). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini akan menguji pengaruh dana 

pihak ketiga, BOPO, CAR, dan LDR terhadap kinerja keuangan yang diproaksi 

dengan Return on Asset (ROA). Sesuai dengan penjelasan teoritis, maka ada lima 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini, kelima hipotesis tersebut adalah : 

H1: Total Dana Pihak Ketiga (DPK)  berpengaruh positif  terhadap kinerja  keuangan 

bank yang go public di Bursa Efek Indonesia. 

H2: Tingkat efisiensi operasi (BOPO) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

bank yang go public di Bursa Efek Indonesia. 

H3:  Modal (CAR) berpengaruh positif  terhadap kinerja keuangan bank yang go 

public di Bursa Efek Indonesia. 

H4:  Likuiditas (LDR) berpengaruh positif  terhadap kinerja keuangan bank yang  go 

public di Bursa Efek Indonesia. 

 


