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BAB 2 

TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Teoretis 

2.1.1 Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, 

pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

Menurut Taswan (2010:6) bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan 

yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan 

simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) 

kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana 

(deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. 

Menurut Anthony Saunders (2004) menyebutkan bahwa bank mempunyai 

keunikan. Keunikan bank adalah sebagai berikut: 

a. Ada peran monitor to monitor. Bank sebagai lembaga perantara telah 

menghimpun dana dari deposan dan menempatkannya kembali ke kredit. 

Deposan akan memonitor bank dan bank memonitor debitur. 

b.   Keputusan pemberian kredit oleh bank akan memberikan efek positif berupa 

good news. Perusahaan yang menerima kredit bank akan direspon positif oleh 
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pasar, mengingat perusahaan telah diseleksi atau dievaluasi dan kemudian 

layak diberikan keredit adalah perusahaan yang sehat dan mempunyai 

prospek yang baik. 

c.  Bank mampu memerankan transfer kekayaan dari yang tua ke yang muda 

(intergenerational wealth transfer). Generasi tua sudah pensiun, suka 

menabung atau tidak produktif lagi, sedangkan generasi muda masih giat 

berusaha, masih produktif. Maka generasi muda bisa menggunakan dana dari 

yang tua melalui peminjaman di bank untuk kepentingan yang produktif. 

d.  Bank dapat bertindak sebagai aset transformer. Dalam hal ini bank bisa 

menerbitkan klaim keuangan berupa surat berharga obligasi, deposito dan 

lainnya kemudian menempatkannya dalam bentuk kredit, penyertaan atau 

yang lain. Bank telah mengubah bentuk sumber dana ke penempatan dana 

dalam bentuk yang beragam. 

Menurut Kasmir (2014:09) Jenis-jenis bank dilihat dari segi status: 

a.  Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi luar negeri atau 

sehubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

b.  Bank Non Devisa, yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. 

2.1.2 Kinerja Keuangan Bank 

 Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada 

suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun 
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penyaluran dana. Secara umum kinerja keuangan bank merupakan gambaran 

prestasi yang dicapai oleh bank dalam melakukan kegiatan usahanya. 

Penurunan kinerja secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya 

Financial Distress yaitu keadaan yang sangat sulit bahkan dapat dikatakan 

mendekati kebangkrutan. Financial Distress pada bank-bank apabila tidak segera 

diselesaikan akan berdampak besar pada bank-bank tersebut dengan hilangnya 

kepercayaan dari nasabah. Oleh karenanya sebuah bank tentunya memerlukan 

suatu analisis untuk mengetahui kondisinya setelah melakukan kegiatan 

operasionalnya dalam jangka waktu tertentu. Analisis yang dilakukan disini 

berupa penilaian tingkat kesehatan bank. 

 Kinerja perusahaan maupun lembaga perbankan dapat diukur dengan 

menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan 

kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai pedoman untuk 

memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal lain yang 

langsung menarik perhatian stakeholders dan shareholders seperti pembayaran 

dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Kinerja menunjukan sesuatu yang 

berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Sehingga dalam 

penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. 

2.1.3 Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:1) laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta 
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materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.  

Menurut Hanafi dan Halim (2009:49) laporan keuangan merupakan salah satu 

sumber informasi penting di samping informasi lain seperti industri, kondisi 

perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. 

Laporan keuangan mengungkapkan informasi empat aktivitas utama 

perusahaan yaitu perencanaan, pendanaan, investasi, dan operasi. Laporan 

keuangan terdiri atas neraca (balance sheet), laporan laba rugi (income statement), 

sumber dana penggunaan dana (source and use of founds), dan laporan sumber 

dan penggunaan kas (cash flow statement). Moeljadi (2006:43). 

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, bank 

wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan 

yang tediri dari (Siamat, 2005): 

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 

Laporan tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank  

dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan laporan keuangan tahunan adalah 

laporan keuangan akhir tahun bank yang disususn berdasarkan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku dan wajib diaudit ole akuntan publik. Laporan keuangan 

tahunan meliputi: 

a. Neraca menggambarkan posisi keuangan dari satu kesatuan usaha yang 

merupakan keseimbangan antara aktiva, utang, dan modal pada suatu tanggal 

tertentu. 
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b. Laporan laba rugi merupakan ikhtisar dari seluruh pendapatan dan beban dari 

satu kesatuan usaha untuk satu periode tertentu . 

c. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan perubahan modal dari satu 

kesatuan usaha selama satu periode tertentu yang meliputi laba komprehensif, 

investasi dan distribusi dari dan kepada pemilik. 

d. Laporan arus kas berisi rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik 

yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dari satu 

kesatuan usaha selama satu periode tertentu 

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan 

Laporan ini merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan. 

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan 

Laporan ini adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan 

bulanan bank umum yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan 

dipublikasikan setiap bulan. 

4. Laporan Keuangan Konsolidasi 

 Menurut “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan” 

(IAI, 2012), adalah sebagai berikut: 

a. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan (aktiva, 

utang, dan modal pemilik) pada suatu saat tertentu. 

b. Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja (prestasi) perusahaan. 

c. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan  

perusahaan. 
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d. Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan 

relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan  

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan 

Analisa laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan 

menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya bersifat 

signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara 

data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui 

kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses mengahasilkan 

keputusan yang tepat. Harahap (2007:190). 

 Menurut sitanggang (2012) terdapat 6 kategori pengukuran yaitu 

likuiditas, tingkat utang, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan dan nilai tambah 

yang masing-masing mempunyai makna yang berbeda dan sangat berguna untuk 

pihak pemangku kepentingan seperti pemilik saham, kreditor, pemerintah, 

manajemen dan pihak-pihak lain yang potensil sesuai dengan kepentingannya atas 

eksistensi perusahaan. Kategori pengukuran ini digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana manajemen telah mengelola perusahaan. 

 Beberapa jenis analisis yang dapat digunakan antara lain: 

a.  Analisis Horizontal (Analisis Dinamis) adalah analisis perkembangan data 

keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun guna untuk 

mengetahui kekuatan ataupun kelemahan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. 

b.  Analisis Vertical (analisis statis) adalah analisis keuangan yang terbatas 

hanya pada satu periode akuntansi saja. 
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c.  Analisis Internal adalah analisis yang dilakukan oleh pihak yang bisa 

mendapatkan informasi lengkap dan terperinci mengenai suatu data 

perusahaan. Analisis ini biasanya dilakukan oleh pihak manajemen dalam 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan perubahan yang terjadi dalam kondisi 

laporan keuangan. 

d.  Analisis Eksternal adalah analisis yang dilakukan oleh pihak yang tidak dapat 

mendapatkan data terperinci data perusahaan. Analisis ini yang dilakukan 

oleh para kreditur, pemegang saham, calon pemegang saham dan lain-lain. 

2.1.5 Kesehatan Bank 

 Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, bank sentral 

biasanya menggunakan kriteria CAMELS yaitu Capital Adequacy, Asset Quality, 

Manajemen Quality, Earnings, Liquidity, Sensitivity to market risk (Kuncoro dan 

Suhardjono, 2011:516). 

a.  Capital Adequacy adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan 

bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan 

manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap 

besarnya modal bank. 

b.  Assets Quality menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit 

yang dihadapi oleh bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank 

pada portofolio yang berbeda. 

c. Manajemen Quality menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang 
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timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai 

target. 

d.  Earnings menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan trend earning tetapi 

juga faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan kualitas earning. 

Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas 

bank yang diukur dengan dua rasio yang berbobot sama. Rasio tersebut terdiri 

dari Return On Assets dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional. 

e.  Liquidity menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini 

dan masa yang akan datang. Pengaturan likuiditas bank terutama 

dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban-kewajiban 

yang harus segera dibayar. 

2.1.6 Return On Assets (ROA) 

 Menurut Bank Indonesia, Return On Assets (ROA) merupakan 

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam suatu 

periode. Return On Assets (ROA) merupakan salah satu analisis dari analisis rasio 

rentabilitas. Analisis rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efisiensi usaha atau profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan.  

Keunggulan Return On Assets (ROA) adalah sebagai berikut: 

a.  Return On Assets (ROA) mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam 

nilai absolut. 
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b.  Return On Assets (ROA) merupakan pengukuran yang komprehensif dimana 

seluruhnya memengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio ini. 

 Kelemahan Return On Assets (ROA) adalah sebagai berikut: 

a.  Sebuah projek dalam Return On Assets (ROA) dapat meningkatkan tujuan 

jangka pendek yang menyebabkan perusahaan mempunyai konsekuensi 

negatif dalam jangka panjang. 

b.  Manajemen cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendek dan bukan 

tujuan jangka panjang. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011 standar Return On Assets (ROA) yang ditetapkan untuk bank bank 

di Indonesia adalah minimal 1,5%. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan (Dendawijaya, 2009:118). Semakin besar Return On Assets (ROA) 

suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. 

2.1.7 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan 

bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian 

bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Menurut Dendawijaya 

(2009:121) Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. 
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 Adapun modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, berikut 

penjelasannya yaitu : 

a.  Modal Inti, merupakan modal yang disetor dan laba yang diperoleh dari 

setelah perhitungan pajak. 

b.  Modal Pelengkap, merupakan modal yang terdiri atas cadangan yang 

terbentuk tetapi tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman 

subordinasi. 

  Bank Indonesia menetapkan angka rasio CAR minimal sebesar 15%. 

Kesimpulannya semakin tinggi CAR (Capital Adequacy Ratio) maka akan 

semakin tinggi pula modal sendiri yang digunakan untuk mendanai aktiva 

produktif, dan semakin rendah pula biaya dana (bunga dana) yang dikeluarkan 

bank. Semakin meningkatnya laba bank maka akan semakin rendah pula bunga 

dana suatu bank. Demikian pula dengan semakin meningkatnya biaya dana 

(bunga dana) maka dana sendiri serta laba bank akan semakin rendah. 

2.1.8 Non Performing Loan (NPL) 

 Dalam memberikan kredit, bank wajib menganalisis kemampuan debitur 

untuk membayar kewajibannya kembali. Non Performing Loan (NPL) analog 

dengan Non Performing Financing (NPF) merupakan perbandingan antara total 

kredit yang bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur.  

 Credit risk adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya 

dalam bentuk pinjaman terhadap masyarakat. Risiko tersebut biasanya terjadi 

kepada para debitur yang disebabkan oleh banyak faktor beberapa diantaranya 

seperti debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran 
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pokok pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain. Manajemen piutang merupakan 

hal yang sangat penting bagi perusahaan yang operasinya memberikan kredit, 

karena semakin besar piutang semakin besar pula risikonya. Apabila suatu bank 

kondisi NPL tinggi maka akan memperbesar biaya lainnya, sehingga berpotensi 

terhadap kerugian bank. 

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:420) Non Perfoming Loan (NPL) 

merupakan suatu kondisi di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar 

sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank. Non Performing Loan (NPL) 

mencerminkan risiko kredit. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk 

kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar 

sehingga dalam hal ini semakin besar NPL akan mengakibatkan menurunnya 

ROA dan jika NPL turun dan semakin kecil ROA akan semakin meningkat dan 

kinerja keuangan bank semakin membaik. Bank Indonesia telah menetapkan 

angka  untuk rasio Non Performing Loan (NPL) adalah sebesar 5% 

2.1.9 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya Operasional merupakan suatu biaya yang berhubungan langsung 

dengan kegiatan usaha bank yang pada umumnya seperti biaya bunga, biaya 

valuta asing, biaya tenaga kerja, penyusutan, serta biaya lainnya. Sedangkan untuk 

Pendapatan Operasional yaitu suatu pendapatan langsung yang berasal dari hasil 

langsung dari kegiatan usaha suatu bank yang telah diterima seperti hasil 

pendapatan valuta asing, hasil bunga,serta pendapatan lainnya. 

BOPO ini memiliki tujuan meminimalisasi resiko operasional suatu bank 

yang mengenai ketidakpastian kegiatan suatu bank itu sendiri. Menurut 
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Dendwaijaya (2009:120) Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Bank yang 

efisien dalam menekan biaya operasionalnya dapat mengurangi kerugian akibat 

ketidak efisienan bank dalam mengelola usahanya sehingga laba yang diperoleh 

juga akan meningkat.  

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah 

dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati 100% 

maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan 

operasinya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang 

dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin kecil. 

2.1.10 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu masalah yang kompleks 

dalam kegiatan operasional bank, hal tersebut dikarenakan dana yang dikelola 

bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan 

dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Dendawijaya (2009:118) likuiditas adalah 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban 

yang sudah jatuh tempo. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya 

2009:118). Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan kemampuan bank di 

dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh 
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bank maupun dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Achmad dan Kusuno, 

2003). Bank Indonesia menetapkan angka rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 

minimal sebesar 80% dan maksimum 110%, karena jika nilai rasio diatas 110% 

maka bank tersebut dapat dikatakan likuiditas bank kurang baik karena jumlah 

DPK tidak mampu menutupi jumlah kredit yang telah diberikan. 

2.1.11 Hasil Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang pernah di lakukan oleh beberapa peneliti 

digunakan untuk mendukung penelitian ini dengan topik yang berkaitan sesuai 

hubungan antara kesehatan bank dengan tingkat profitabilitas. Berikut adalah 

penelitian terdahulu: 

1. Hesti Werdaningtyas (2002) dalam penelitiannya melalui variabel bebas 

CAR, dan LDR terhadap variabel terikat ROA serta alat analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda menjelaskan bahwa variabel bebas 

CAR berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikat ROA, sementara 

variabel bebeas LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel terikat 

ROA. 

2. Diana Puspitasari (2009) dalam penelitiannya menggunakan variabel bebas 

CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, suku bunga SBI dan variabel terikat 

ROA serta alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda 

menjelaskan bahwa variabel CAR, NIM, LDR berpengaruh positif signifikan 

terhadap variabel terikat ROA, variabel PDN dan SBI berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap variabel ROA, sementara NPL dan BOPO 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 
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3. Mawar Rohmah (2013) dalam penelitiannya menggunakan variabel bebas 

CAR, NPL, NIM, dan LDR dan variabel terikat ROA serta alat analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda menjelaskan bahwa variabel bebas 

CAR dan NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel terikat 

ROA, variabel bebas NIM berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

terikat ROA, dan variabel bebas LDR berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap variabel terikat ROA.  

4. Maya Romantin (2015) dalam penelitiannya menggunakan variabel bebas 

CAR, BOPO, LDR dan variabel terikat ROAA serta alat analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda menjelaskan bahwa variabel bebas 

CAR berpengaruh positif signifkan terhadap variabel terikat ROAA, variabel 

bebas LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat ROAA, 

variabel bebas BOPO tidak berpengaruh signifkan terhadap variabel terikat 

ROAA. 

5. Sofyan Febby Henny Saputri (2016) dalam penelitiannya menggunakan 

variabel bebas CAR, BOPO, NPL, LDR dan variabel terikat ROE serta alat 

analisis yang digunakan analisis regresi berganda menjelaskan bahwa 

variabel CAR berpengaruh positif terhadap variabel ROE, variabel BOPO 

berpengaruh negatif signifkan terhadap variabel ROE, variabel NPL 

berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel ROE dan variabel LDR 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ROE.  

Secara ringkas, penelitian yang telah tertulis diatas dapat dilhat pada tabel 

dibawah berikut ini: 
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Tabel 2 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Tahun Variabel Bebas Variabel Terikat Sampel Teknik Sampling Teknik Statistik Hasil Penelitian 

1. Hesti 

Werdaningtyas 

2002 CAR, LDR ROA 10 

Bank 

Purposive 

Sampling 

Analisis Regresi 

Berganda 

CAR berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA 

LDR berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA 

2. Diana 

Puspitasari 

2009 CAR, NPL, 

PDN, NIM, 

BOPO, LDR, 

Suku Bunga SBI 

ROA 20 

Bank 

Devisa 

Purposive 

Sampling 

Analisis Regresi 

Berganda 

CAR, NIM, LDR 

berpengaruh positif 

signfikan  

PDN, SBI berpengaruh 

positif tidak signifikan  

NPL, BOPO berpengaruh 

negatif signifikan 

3. Mawar Rohmah 2013 CAR, NPL, 

NIM, LDR 

ROA 23 

Bank 

Purposive 

Sampling 

Analisis Regresi 

Berganda 

CAR dan NPL berpengaruh 

negatif tidak signifikan 

terhadap ROA 

Variabel NIM berpengaruh 

positif signifkan 

LDR berpengaruh positif 

tidak signifikan  

4. Maya Romantin 2015 CAR, BOPO, 

LDR 

ROAA 5 Bank 

Devisa 

Purposive 

Sampling 

Analisis Regresi 

Berganda 

CAR berpengaruh posiif 

signifikan terhadap ROAA 

BOPO, LDR tidak 

berpengaruh signifikan  

CAR Berpengaruh paling 

dominan  

5. Sofyan Febby 

Henny Saputri 

2016 CAR, BOPO, 

NPL, LDR 

ROE 5 Bank 

Devisa 

Purposive 

Sampling 

Analisis Regresi 

Berganda 

CAR, LDR berpengaruh 

Positif Signifikan 

BOPO, NPL berpengaruh 

negatif signifikan 

BOPO berpengaruh paling 

dominan 
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2.2 Kerangka Konseptual 

 Penelitian ini mengukur pengaruh variabel independen Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO). Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap variabel 

dependen Return On Assets (ROA). Berikut adalah  gambaran kerangka 

konseptual dari hubungan variabel tersebut: 

 Capital Adequacy Ratio 

  (CAR) 

  Non Performing Loan 

  (NPL)  

              Return On Assets 

                     (ROA) 

  Operating Expenses to  

    Operating Income 

           (BOPO)  

 Loan to Deposit Ratio 

 (LDR) 

 

Gambar 1 

Kerangka Konseptual 

2.3 Perumusan Hipotesis 

Dari kerangka konseptual yang telah tertulis serta diuraikan, dapat disusun 

bebarapa hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa  

H2 : Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 
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H3 :  Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional  berpengaruh negatif 

terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa. 

H4 :  Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

H5 :   Non Performing Loan (NPL) beperngaruh paling dominan terhadap Return 

On Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 
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