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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori. 

 Bab ini akan membahas berbagai teori dan sejumlah literatur yang 

melandasi atau mendasari hubungan permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini. Teori yang digunakan akan berguna dalam pengembangan hipotesis 

penelitian. Pengembangan hipotesis penelitian merupakan dugaan yang dibentuk 

berdasarkan teori-teori yang dijelaskan dan kemudian akan diuji kebenarannya. 

 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori Agensi (agency theory) menjelaskan adanya hubungan kontraktual 

antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut prinsipal (principal) 

yang menyewa pihak lain disebut agen (agent) dalam melakukan beberapa jasa 

atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang (Jensen dan Meckling, 

1976). Pihak prinsipal menentukan pendelegasian pertanggungjawaban atas 

decision making kepada agen. Dalam hubungan prinsipal dan agen pada 

perusahaan perbankan deipengaruh dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah 

melalui Bank Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar bahwa prinsipal memberikan 

tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati 

sesuai dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator.  

 Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori  keagenan menggunakan tiga 

asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri 



16 

 

 

(self interest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rasionality), dan manusia selalu menghindari risiko (risk 

averse). Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, 

lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan prinsipal tidak 

mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja agen. Ketika tidak semua 

keadaan diketahui oleh semua pihak dan sebagai  akibatnya, ketika konsekuensi-

konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut, hal ini 

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi  yang dimiliki oleh principal 

dan agen. Ketidakseimbangan informasi ini disebut asimetri informasi 

(information asymmetries). Untuk mengurangi adanya asimetri informasi pada 

perusahaan, regulator dalam hal ini adalah Bank Indonesia bertugas untuk 

mengawasi kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan informasi untuk 

prinsipalnya 

 Menurut Ciancanelli & Gonzales (2000) dalam Rahmawati et al (2006), 

dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling 

sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi 

yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan pemilik, 

manajer dan regulator, (3) hubungan antarapeminjam (borrowers), manajer dan 

regulator.  

 Dari ketiga macam hubungan tersebut, dalam setiap hubungan pasti 

melibatkan regulator sehingga bank dalam bertindak akan memenuhi kepentingan 

regulator lebih dahulu dibandingkan pihak yang lain. Karena, regulator dalam 
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bidang perbankan bertujuan untuk membantu pihak prinsipal dalam mengawasi 

aktivitas, dan keberhasilan agen. 

 

2.1.2 Laba 

 Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan 

mengorbankan berbagai sumber daya. Secara umum, menurut SFAC No. 1 dalam 

Savitri (2011) kinerja perusahaan dapat dilihat dari kemampuan manajemen 

dalam memperoleh laba. Ikatan Akuntan Indonesia IAI dalam Sapariyah (2010), 

memiliki pengertian sendiri mengenai income. IAI menerjemahkan istilah income 

dengan istilah penghasilan, bukan istilah laba. Penghasilan dalam perbankan 

dilakukan dengan aktivitas pengelolaan aktiva yang lebih diarahkan kepada 

pengelolaan aktiva produktif dengan maksud untuk memperoleh penghasilan 

(Cahyono, 2008).  

Laba perusahaan dapat tercermin dalam laporan keuangan yang dihasikan 

oleh perusahaan yang bersangkutan dalam laporan laba rugi. Dalam penelitian ini 

laba oleh perusahaan perbankan diproksikan dengan ukuran pertumbuhan laba 

yang dihasikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan 

alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan laba perbankan.  

Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka semakin baik kinerja dari 

perusahaan perbankan. Informasi laba yang sering digunakan adalah pertumbuhan 

laba bersih perusahaan karena laba tersebut merupakan laba akhir yang 

mencerminkan keuntungan bersih setelah dikurangi dengan biaya bunga dan biaya 

pajak (Cahyono, 2008).  
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 Laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena 

berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak juga 

pengenaan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan 

pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi 

perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan 

penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam 

penilaian prestasi atau kinerja perusahaan. Laba memiliki beberapa karakteristik 

antara lain sebagai berikut (Sapariyah, 2010) : 

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi 

2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi 

perusahaan pada periode tertentu. 

3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman 

khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan. 

4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis 

yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. 

5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) antara pendapatan 

dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. 

 Perbandingan yang tepat atas pendapatan, beban, dan biaya akan tampak 

dalam laporan laba rugi perusahaan perbankan. Menurut Sapariyah (2010), 

penyajian laba melalui laporan laba rugi merupakan fokus kinerja perusahaan 

perbankan yang penting karena, kinerja perusahaan perbankan yang diikuti 

dengan timbulnya laba membuktikan kepatuhan perusahaan perbankan dalam 
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memenuhi tujuannya sebagai suatu agen untuk memenuhi kepentingan 

prinsipalnya. 

 Parameter yang digunakan dalam penelitian ini terlihat pada penilaian laba 

melalui pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan 

laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan 

laba pada periode sebelumnya (Sapariyah, 2010). 

 

2.1.2.1 Pertumbuhan Laba 

 Pertumbuhan laba adalah persentase kenaikan laba yang diperoleh 

perusahaan. Pertumbuhan laba yang baik merupakan isyarat kinerja perusahaan 

yang baik bagi perusahaan Perbankan yang tertera pada Laporan Keuangan 

(Setiawan et al, 2011). Setiap periode laporan keuangan, laba yang didapat oleh 

perusahaan perbankan selalu menunjukkan angka yang berbeda setiap tahunnya. 

Hal ini, membuktikan bahwa Laba bisa bertumbuh setiap tahunnya bergantung 

pada kinerja perusahaan perbankan. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara 

mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian 

dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. 

 

2.1.3 Pengertian Bank 

 Bank berasal dari kata italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah 

yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya pada para 

nasabah. Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi bank. Bank termasuk 
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perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa 

kepada masyarakat. ( Daniarga, 2011). 

 Bank memiliki peran penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat  

terhadap sistem moneter melalui kedekatan hubungannya dengan badan-badan 

pengatur dan instansi pemerintah. Untuk memelihara kepercayaan masyarakat 

tersebut maka  pemerintah  mengeluarkan berbagai peraturan di bidang perbankan 

antara lain adalah tentang tingkat kesehatan bank, perhatian luas yang berkaitan 

dengan likuiditas dan solvabilitas bank, serta tingkat risiko relatif yang melekat 

pada tipe usaha yang dijalankan bank. Penggunaan laporan keuangan bank 

membutuhkan informasi yang dapat dipahami, relevan, andal dan dapat 

dibandingkan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja bank serta 

berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Respati et al, 2008). 

 

2.1.3.1 Jenis Bank 

 Jenis bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah 

sebagai berikut: 

1. Bank Umum 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan berfungsi sebagai agent of 

development yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak. 
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2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya 

dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 

 

2.1.4 Kesehatan Bank 

Bank beroperasi di lingkungan yang sarat dengan peraturan yang 

menaunginya. Oleh sebab itu, hukum dan peraturan dapat mempengaruhi kegiatan 

operasional bank tersebut. Wewenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan 

perbankan ada pada Bank Indonesia (Hapsari, 2010). Sesuai Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat 

kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 

tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, 

bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan untuk 

posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan, Bank 

Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala 

atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji 

ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank 

dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian 

atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait. 
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Penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan PBI Nomor 6/10/PBI/2004 

tanggal 12 April 2004 mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang 

terdiri dari Permodalan (Capital), Kualitas Aset (Asset Quality), Manajemen 

(Management), Rentabilitas (Earnings), Likuiditas (Liquidity), dan Sensitivitas 

terhadap resiko pasar (Sensitivity to market risk). 

 Perubahan penilaian tingkat kesehatan bank juga terjadi pada tahun 2011 

yaitu lebih dikenal dengan RGEC. Hal ini, berubah sejak diterbitkannya PBI NO 

13/1/PBI/2011. Yakni Risk Profile dengan delapan komponen antara lain: Risiko 

Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Resiko Operasional, Risiko Hukum, 

Risiko Stratejik, Risiko Reputasi, dan Risiko Kepatuhan. Komponen lainnya 

adalah GCG atau Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. 

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan 

perkembangan suatu bank. Rasio CAMELS dan RGEC yang diterapkan pada 

penelitian ini tidak sepenuhnya sama dengan Ketentuan tentang Tata Cara 

Pengukuran Kesehatan Bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

mengingat laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pihak bank tidak 

sepenuhnya memuat data-data yang diperlukan dalam penghitungan. 

 

2.1.4.1 Penilaian Kesehatan Bank Menurut Metode CAMELS 

 Berbagai peralatan dapat digunakan dalam menganalisis data laporan 

keuangan untuk memberikan perbandingan dan kepentingan tertentu dari 

informasi keuangan yang disajikan. Salah satu alat analisis ini adalah perhitungan 
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rasio. Analisis rasio merupakan titik tolak dalam mengembangkan informasi yang 

diinginkan oleh analisis. (Suprihatmi,2008) 

Untuk melakukan penilaian kesehatan suatu bank dilihat dari berbagai 

aspek rasio seperti yang sudah disebutkan. Penilaian bertujuan untuk menentukan 

apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan 

tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan dapat 

memberikan arahan bagaimana bank tersebut harus dijalankan dengan baik atau 

bahkan dihentikan operasinya.  

Rasio CAMELS adalah rasio yang digunakan oleh bank sebagai indikator 

kesehatan bank selama delapan tahun (2004-2011). Rasio CAMELS, meliputi 

aspek Capital, Aset, Earnings, Management, Liquidity, dan Sensitivity to Market 

Risk. Pada Penilaian tingkat kesehatan bank, masing-masing aspek diproksikan 

pada rasio keuangan. Rasio yang menjadi indikator kesehatan perbankan antara 

lain adalah: 

 

1. Capital, untuk rasio kecukupan modal. 

 Modal merupakan bagian paling penting dari setiap operasional 

perusahaan bank karena alasan sederhana tersebut modal dapat bertindak sebagai 

1) shock absorber pada saat-saat krisis, 2)sumber dana yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan usahanya, 3) alat pengukuran besar kecilnya kekayaan bank, 

4) mendorong manajemen untuk memiliki kinerja yang optimal (Sapariyah, 

2010).   
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 Indikator Capital diproksikan dalam rasio CAR. CAR merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan bank adalam menyerap kerugian. ( Reddy, 2012) 

 

2. Aset, untuk rasio kualitas aktiva 

 Kualitas aset menentukan kesehatan lembaga keuangan terhadap nilai aset. 

Kualitas aset diukur sesuai dengan non-performing aset, ketentuan atas kecukupan 

aset, pemulihan aset, dan distribusi aset menurut Siva (2011). Selain itu indikator 

kualitas aset juga dikaitkan dengan Resiko Kredit (Credit Risk) dimana risiko 

yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada 

masyarakat. 

Kewajiban nasabah yang tidak dipenuhi kepada bank menyebabkan bank 

menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah 

diperkirakan. Indikator kualitas aset yang dipakai adalah rasio kualitas produktif 

bermasalah dengan aktiva produktif NPL (Sapariyah, 2010). 

 

3. Management 

 Manajemen pada Perusahaan perbankan memberi pengaruh langsung 

dalam perolehan imbalan yang sesuai dengan kemampuan atau kinerja perusahaan 

perbankan. Manajemen diharapkan mengambil kebijakan manajemen perusahaaan 

perbankan terutama di bidang keuangan yang dapat memberikan keuntungan 

kepada pemegang saham dan shareholders (Hanafi, 2005). 

Dalam Penelitian terdahulu oleh Daniariga (2011) digunakan Rasio NPM. 

NPM (Net Profit Margin) diperoleh dengan perbandingan laba operasi 
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dibandingkan dengan pendapatan operasional. Rasio ini untuk mengukur 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak ditinjau dari 

sudut pendapatan operasinya (Daniariga. 2011).  

 

4. Earnings 

 Kualitas Laba (Earnings) adalah kriteria yang sangat penting yang 

menentukan kemampuan suatu bank uagar dapat bertahan (Reddy, 2011). Pada 

dasarnya profitabilitas menentukan kemampuan kinerja bank dan dapat 

meramalkan pertumbuhan pendapatan di masa depan. Rasio yang digunakan 

adalah  rasio BO/PO dan NIM yang masing-masing menjelaskan efisiensi beban 

dan pendapatan operasional dan margin pendapatan bunga bersih (Sapariyah 

2010).     

 

5. Liquidity 

 Adapun faktor Likuiditas yang dinilai dalam analisa CAMELS ini adalah 

rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR). LDR (Loan to Deposito Ratio) ini 

menggambarkan kemampuan suatu bank membayar kembali penarikan yang 

dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuditasnya (Sukarno, 2011).  

 

2.1.4.2 Penilaian Kesehatan Bank Menurut Metode RGEC 

      Adanya perubahan aturan dalam menilaii tingkat kesehatan bank menurut 

Peraturan Bank Indonesia NO 13/1/PBI 2011, yang diedarkan sesuai dengan Surat 
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Edaran Bank Indonesia No.13/ 24 /DPNP yakni beralihnya metode CAMELS 

menjadi Metode RGEC. RGEC terdiri dari empat aspek yaitu Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earnings, dan Capital. 

 Risk Profile atau Penilaian Risiko pada metode RGEC terdiri dari delapan 

indikator yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko 

Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko 

Reputasi. Beberapa diantara semua risiko bersifat kualitatif. ( Permatasari et al, 

2012) 

 Pada Aspek Risiko Kredit dengan metode RGEC dikalkulasikan dengan 

rasio NPL (Non Performing Loan). Aspek Risiko Likuditas dengan metode RGEC 

memiliki parameter yang sama dengan CAMELS yaitu menggunakan rasio LDR 

(Loan to Deposits Ratio). Dapat disimpulkan NPL dan LDR yang digunakan pada 

metode RGEC memiliki kesamaan dengan metode CAMELS (Permatasari et al, 

2012). 

 Sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance terkait dengan 

transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan 

keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan 

pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan 

secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian 

pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi 

(independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa 
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pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu 

keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian di atas, Good Corporate Governance menggantikan aspek 

Management pada penilaian tingkat kesehatan bank melalui metode CAMELS 

(Permatasari et al, 2012). Good Corporate Governance pada metode RGEC juga 

sama halnya dengan Risk Profile yakni bersifat kualitatif.  

 Dua aspek terakhir dari metode RGEC yaitu adalah Earnings dan Capital. 

Aspek tersebut tidak berbeda jauh dengan metode CAMELS, yaitu dengan 

memperhatikan rasio Earnings yakni menggunakan rasio NIM, dan BOPO dan 

rasio Capital yakni menggunakan rasio CAR (Permatasari et al, 2012). 

 

2.1.5 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang rasio-rasio keuangan perbankan serta pengaruhnya 

terhadap kinerja dan perubahan laba telah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya. Hasil yang ada menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seluruh hasil 

penelitian terdahulu dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

2.2 Pengembangan Hipotesis 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio indikator tingkat 

kesehatan bank terhadap pertumbuhan laba perbankan. Untuk lebih jelasnya, 

dapat dijelaskan dalam pengembangan hipotesis berikut. 



28 

 

 

 Umumnya berbagai rasio yang dihitung untuk menilai kinerja suatu bank 

dikelompokkan ke dalam tiga tipe dasar (Faisol, 2007) yaitu Rasio Likuiditas, 

Rasio Solvabilitas, dan Rasio Rentabilitas. Peneliti menggabungkan ketiga tipe 

dasar Rasio Keuangan tersebut ke dalam lima rasio yang terkait erat dengan rasio 

indikator tingkat kesehatan bank, antara lain :  

 

1. Rasio CAR  

Rasio CAR yaitu rasio antara modal sendiri terhadap total aktiva. Rasio ini 

telah pula digunakan dalam penelitian sebelumnya. Kondisi permodalan (yang 

diukur dengan capital ratios) adalah berkaitan dengan penyediaan modal sendiri 

yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari 

penanaman dana dalam aktiva produktif yang mengandung risiko (Hapsari,2010). 

Modal berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrumen untuk 

mengantisipasi risiko dan sebagai alat untuk ekspansi usaha  

CAR juga menjadi modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal ini 

digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank 

(Nurhafita, 2010) . Nilai rasio CAR yang meningkat akan menghasilkan laba yang 

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pada 

modal sendiri sehingga modal sendiri tersebut dapat digunakan untuk mengelola 

aktiva yang ada dan perputaran aktiva tersebut dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan laba perusahaan 

perbankan (Cahyono, 2008).  
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Dengan menggunakan suatu indikator yaitu CAR yang diperoleh dengan 

membandingkan modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko yang dihitung 

dari bank yang bersangkutan. ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) yang 

terdiri dari komponen aktiva di neraca, apabila modal perusahaan meningkat dan 

modal tersebut dapat digunakan untuk mengelola aktiva dengan baik maka 

komponen-komponen di aktiva juga akan meningkat sehingga setelah komponen-

komponen aktiva tersebut dikalikan dengan bobot risiko akan didapatkan nilai 

ATMR yang rendah (Cahyono, 2008). Dapat ditarik kesimpulan, semakin tinggi 

CAR akan semakin meningkatkan perubahan laba pada Bank, sehingga CAR 

berpengaruh positif terhadap Perubahan Laba (Ariyanti, 2010). 

H1 :  CAR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba perusahaan 

 perbankan 

 

2. Rasio NPL 

 Rasio NPL menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini 

adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada 

bank lain. (Setyorini, 2012) 

 Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap 

kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit 

diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta 

kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank 

melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk 
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memperkecil resiko kredit (Savitri, 2011). Menurut Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum, nilai NPL diatas 5% maka bank tersebut tidak sehat 

(Nurhafita, 2010). 

 Dengan demikian apabila suatu bank kondisi NPL tinggi maka akan 

memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya 

lainnya, sehingga berpotensi terhadap penurunan laba bank. Sehingga, 

peningkatan rasio NPL menunjukkan pernurunan laba perusahaan perbankan. 

H2 :  NPL berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba  

 

3. Rasio NIM 

 Penilaian terhadap rentabilitas bank dapat dilakukan dengan indikator NIM 

dengan membandingkan antara Pendapatan Bunga Bersih dengan Rata-Rata 

Aktiva Produktif.  Hal ini dapat disebabkan karena adanya peningkatan pada rata-

rata aktiva produktif yang dapat berakibat pada meningkatnya kinerja perusahaan 

karena pihak manajemen dapat mengelola aktiva produktifnya dengan baik 

(Cahyono, 2008).  

 Menurut Savitri (2011), sumber dana bank terdiri dari 3 jenis yaitu : 

1. Dana dari pihak 1 (modal sendiri), yaitu dana yang bersumber dari modal 

yang disetor dari para pemilik bank itu sendiri 

2. Dana pihak kedua (pinjaman dari bank – bank lain), yaitu dana yang 

diperoleh dari pihak ketiga yang berupa pinjaman dari pihak lain atau 

perbankan yang lainnya. 
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3. Dana dari pihak ketiga (dana dari masyarakat), yaitu dana yang diperoleh 

masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito. 

 Untuk mendapatkan rasio Net interest margin (NIM) yang meningkat, 

perlu menekan biaya dana. Biaya dana adalah biaya bunga yang dibayarkan oleh 

bank kepada masing – masing sumber dan bank yang bersangkutan. Secara 

keseluruhan, biaya yang harus dikeluarkan oleh bank akan menentukan berapa 

persen bank harus menetapkan tingkat bunga kredit yang diberikannya kepada 

nasabahnya untuk memperoleh pendapatan bunga bersih bank ( Savitri, 2011). 

 Peningkatan kinerja tersebut dapat dilihat melalui peningkatan usaha yang 

dilakukan seperti pemberian kredit. NIM adalah Rasio yang mengindikasikan 

kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan penempatan 

aktiva produktif (Taswan, 2008). Semakin tinggi NIM perusahaan perbankan, 

semakin besar laba pada perusahaan perbankan. 

H3 :  NIM berpengaruh positif terhadap petumbuhan laba  

 

4. Rasio BOPO 

Dalam mengukur rasio rentabilitas bank lainnya, indikator yang digunakan 

adalah BOPO. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi 

biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin 

besar rasio BOPO yang dimiliki oleh bank maka akan berpengaruh terhadap 

menurunnya pencapaian laba yang tinggi (Nurhafita, 2010). 

Rasio BOPO menunjukan efisiensi dalam menjalankan usaha pokoknya 

terutama kredit berdasarkan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan. Dalam 
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pengumpulan dana terutama dalam masyarakat diperlukan biaya selain biaya 

bunga (Ariyanti, 2010). Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya 

(Nurhafita, 2010).  Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi 

LDR, maka laba yang dihasilkan akan semakin rendah. 

H4 :  BO/PO berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba  

 

5. Rasio LDR 

 Rasio LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas 

bank. Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. 

Kewajiban tersebut antara lain; 1) dapat membayar kembali semua deposannya, 

serta 2) dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa 

terjadi penangguhan (Setyorini, 2012).  

 Rasio ini merupakan teknik yang umum digunakan untuk mengukur posisi 

atau kemampuan likuiditas bank (Savitri, 2011). Jika dana pihak ketiga tidak 

tersalur atau iddle money akan mengakibatkan kehilangan kesempatan 

mendapatkan bunga, pendapatan rendah dan perubahan laba menjadi rendah 

(Artwienda, 2009). 

  LDR diperoleh dengan membandingkan antara seluruh penempatan dan 

seluruh dana yang berhasil dihimpun ditambah dengan modal sendiri (Savitri, 

2011). Sehingga semakin besar nilai LDR perusahaan perbankan menunjukkan 

kemampuan bank dalam menyalurkan dananya dalam aktivitas kredit dan 

menunjukkan laba yang meningkat. 
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H 5 : LDR mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba  

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan teori yang dipaparkan sebelumnya, peneliti menggambarkan 

hubungan antara rasio-rasio indikator tingkat kesehatan bank terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan perbankan ke dalam kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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