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ABSTRAK 

 

Bank adalah lembaga yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan 

tujuan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan bank. Oleh karena, itu 

penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan publik karena kegiatan bisnis 

mengandalkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 

pengaruh rasio keuangan Capital Adequcy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL), Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Return On Assets (ROA) melalui 

jumlah penyaluran kredit. 

Objek penelitian ini adalah bank-bank negara yang dimiliki oleh 

pemerintah. Data penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2016. Sampel dalam 

penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, sehingga jumlah sampel 

untuk penelitian ini adalah 4 bank pemerintah. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model struktural dengan analisis jalur untuk 

memperoleh gambaran yang secara total menyangkut hubungan antara satu 

variabel dengan variabel lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit dan Return On Assets 

(ROA). Sementara itu, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan 

(NPL) memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran 

kredit dan Return On Assets (ROA). Sedangkan penyaluran kredit berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA).  

 

 

Kata Kunci : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Penyaluran Kredit, Return On Assets 

(ROA)  
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ABSTRACT 

 

Bank is an institution which its main activity is fund raising from society 

then resolves it with purpose to generate  from which. Therefore it is important 

for bank to maintain public trust because the business activity is relying to the 

public trust. This research has purpose to prove the effect of Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), third pary funds which measured by 

Return On Assets (ROA) through lending of credit. 

The object of this research is the state banks which is owned by 

government. The data of this research using from financial statements there on 

Indonesian Stock Exchange in the period of 2006-2010. The sample in this 

research was selected using purposive sampling, so that, the number of sample 

for this research is 4 state banks. Analyze technique to use this research is 

structural model with path analysis to obtain picture which totally regarding 

relationship between one variable with other variable. 

The result of this research shows that third party funds has positive 

significant to lending of credit and Return On Assets (ROA). While, Capital 

Adequacy Ratio (CAR) and Non Performing Loan (NPL) have negative but not 

significant influence to lending of credit and Return On Assets (ROA). However, 

lending of credit has positive but not significant influence to Return On Assets 

(ROA). 

 

 

Keywords : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Third 

Party Funds, Lending of Credit, Return On Assets (ROA)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

	  
Industri perbankan memegang peranan sangat penting bagi pembangunan 

ekonomi sebagai finansial intermediari yang menghubungkan unit ekonomi 

surplus dengan unit ekonomi defisit, industri perbankan menjadi sangat 

dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam membiayai 

aktifitas yang berhubungan dengan uang. Pada perkembangan selanjutnya sektor 

perbankan semakin memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi 

Indonesia, industri perbankan merupakan industri yang paling mengalami 

perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi volume usaha, mobilisasi dana 

masyarakat maupun pemberian kredit. 

Bank adalah suatu lembaga yang berfungsi dan berperan sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary) antara pihak – pihak yang memiliki dana 

berlebih (surplus unit) dalam bentuk produk simpanan seperti rekening giro, 

tabungan, atau deposito berjangka dengan pihak – pihak yang memerlukan dana 

(deficit unit) dengan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank (Ismail, 

2013). Bank juga dapat membantu memperlancar kegiatan transaksi, produksi, 

serta konsumsi melalui fungsi sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas 

pembayaran. Di samping itu, bank memiliki peran sebagai industri yang dalam 
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kegiataan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat 

kesehatan bank perlu dipelihara. 

Menurut Kasmir (2012), bank merupakan salah satu lembaga keuangan 

yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank di Indonesia terdiri 

dari bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional tidak hanya dimiliki 

oleh swasta, tetapi juga dimiliki pemerintah atau disebut dengan banyak BUMN. 

Bank BUMN merupakan bank milik pemerintah yang modalnya dimiliki 

pemerintah dan keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah, yang mana 

keuntungannya digunakan untuk membangun negara. Apabila Bank BUMN 

mengalami kegagalan, maka dapat mempengaruhi perekonomian di Indonesia dan 

berdampak pada pembangunan negara. Bank BUMN terdiri dari bank Mandiri, 

Bank BRI, Bank BTN dan Bank BNI. 

Industri perbankan merupakan sektor penting dalam pembangunan 

nasional karena dengan adanya pemberian kredit pada sektor – sektor UKM dapat 

meningkatkan presentase pengusaha di Indonesia dan juga dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sumber data BPS tahun 2015 menunjukkan 

pada tahun 2014 persentase pengusaha sebesar 1,5% dari total penduduk dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 %, dan terjadi kenaikan pada tahun 

2015 persentase pengusaha sebesar 1,65% dari total penduduk dengan tingkat 

pertumbuhan menurun sebesar 4,79 %.  
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Gambar 1.1 

Grafik Pertumbuhan Ekonomi 2010 - 2015 

 

Sumber : Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010-2015 (www.bps.go.id) 

 

Penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh melambat sejak 2013 

sampai 2015. Sumber data Bank Indonesia menyatakan dua penyebab 

pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada periode 2013-2015. Pertama, 

adanya perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS), salah satunya 

dengan menurunkan suku bunganya menjadi 0,25 persen. Sehingga terjadi 

guncangan di negara-negara emerging market termasuk di Indonesia dan terjadi 

capital outflow yang cukup besar ketika Amerika Serikat mengubah kebijakan 

moneter. Penyebab kedua adalah, jatuhnya harga komoditas perkebunan dan 

pertambangan. Karena 60 hingga 70 persen pertumbuhan Indonesia berasal dari 

ekspor komoditas perkebunan serta pertambangan. 

Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyaluran kredit dan persentase profitabilitas 
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yang dilakukan oleh Bank BUMN terus melambat tiap tahunnya. hal tersebut 

dapat terlihat dari tabel berikut. 

 

Tabel 1.1 

Total DPK, CAR, NPL, Total Penyaluran Kredit, ROA Bank BUMN 

Tahun 2010-2016 

(Dalam Miliar Rupiah) 

Tahun CAR 

(%) 

NPL DPK Kredit ROA 

(%) 

2010 15,36% 17,982 898.405 642.718 3,08% 

2011 15,04% 19,783 1.039.257 776.833 3,60% 

2012 17,03% 78 2.984.050 4.172.672 3,11% 

2013 18,13% 98 3.663.968 4.823.303 3,08% 

2014 17,08% 93 1.582.488 1.329.941 3,75% 

2015 19,26% 70 2.080.909 1.791.495 3,53% 

2016 21,24% 74 2.354.143 2.017.032 3,10% 

   Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 

 

Menurut Hasibuan (2010) fungsi kredit bagi masyarakat yaitu menjadi 

motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperluas 

lapangan kerja bagi masyarakat, memperlancar arus barang dan uang, 

meningkatkan produktivitas, meningkatkan kegiatan usaha masyarakat. 

Sedangkan bagi bank tujuan penyaluran kredit antara lain memperoleh 

pendapatan bunga dari kredit, memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana 
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yang ada, melaksanakan kegiatan operasional bank, memenuhi permintaan kredit 

dari masyarakat, menambah modal kerja perusahaan, memperlancar lalu lintas 

pembayaran dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Irham Fahmi (2014) Kinerja (performance) bank merupakan 

suatu gambaran prestasi yang dicapai bank dalam periode tertentu. Kinerja bank 

yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi pihak internal maupun 

eksternal bank, hal ini digambarkan dengan rasio – rasio keuangan pada periode 

teretentu. Pihak manajemen dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kinerja bank yang dikelola setelah 

memperhatikan rasio – rasio banknya pada periode tertentu. 

Menurut Sudirman (2013), penilaian kesehatan sebuah bank dapat ditinjau 

dengan pendekatan kualitatif melalui penilaian atas berbagai komponen yang 

berpengaruh pada kondisi dan perkembangan sebuah bank meliputi penilaian 

terhadap: (a) Faktor permodalan atau capital, (b) Kualitas Aktiva Produktif atau 

KAP, (c) Manajemen atau management bank, (d) Rentabilitas atau earning bank, 

(e) Likuiditas atau liquidity bank. 

Oleh karena itu faktor modal menjadi hal yang sangat penting dalam 

analisis kinerja bank. Sebagai contoh, capital (modal) termasuk dalam komponen 

CAMEL sebagai ukuran dasar pengukuran kinerja bank. Modal dapat digunakan 

untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko, diantaranya risiko yang timbul dari 

kredit itu sendiri. Menurut Sudirman (2013) CAR (Capital Adequacy Ratio) 

adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri, disamping dana dari 
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sumber lain di luar bank. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Semakin tingginya rasio capital 

dapat melindungi nasabah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah 

terhadap bank. Jadi, penelitian ini berasumsi bahwa CAR dapat mempengaruhi 

profitabilitas berdasarkan pada hubungannya dengan tingkat risiko bank. 

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat atau biasa disebut dengan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang paling 

memberikan pemasukan terbesar sekitar 80% hingga 90% dari seluruh dana yang 

dikelola oleh bank. Dana yang dihimpun dari masyarakat akan disimpan dalam 

bentuk tabungan, giro dan deposito. Selain dari ketiga macam bentuk simpanan 

tersebut masih terdapat beberapa macam jenis dari dana pihak ketiga lainnya yang 

diperoleh bank, akan tetapi dana-dana ini sebagian besar berbentuk dana 

sementara yang sulit untuk disusun perencanaannya karena bersifat sementara. 

Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun oleh bank, kemudian oleh 

bank akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. 

Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat sebagian besar akan 

dialokasikan untuk kredit. Kegiatan pemberian kredit merupakan rangkaian 

kegiatan utama suatu bank, dimana pemberian kredit merupakan pokok kegiatan 

utama dalam perbankan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat 

membutuhkan bank sebagai fasilitas kreditnya, sebagaimana fungsi bank yaitu 

sebagai intermediari antara unit surplus dan unit defisit, dimana melalui 

pemberian kredit bank dapat menjalankan fungsinya sebgai penghubung unit 

ekonomi surplus dengan unit ekonomi defisit. Dengan pemberian kredit kepada 
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masyarakat, maka akan semakin banyak pula usaha pembayaran dari nasabah 

melalui rekening bank tersebut. Sehingga tujuan dari pemberian kredit yaitu juga 

untuk keamanan bank itu sendiri. Dimana keamanan untuk nasabah penyimpan 

sehingga dengan melalui kredit, bank akan meningkatkan dana dengan sendirinya. 

Kredit yang aman akan dapat memberikan dampak yang positif bagi bank itu 

sendiri yaitu kepercayaan masyarakan akan bertambah terhadap bank tersebut. 

Disisi lain industri perbankan sedang menghadapi situasi ketidakpastian 

dalam perekonomian dan adanya kasus kredit macet (NPL) yang semakin 

meningkat. Sehingga dengan adanya situasi seperti ini pihak bank semakin lebih 

berhati-hati dalam mengatur alokasi dananya pada kredit. Menurut Kasmir (2016), 

NPL merupakan suatu rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Bank 

harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar tidak menimbulkan NPL 

yang tinggi. Salah satu cara untuk mengurangi risiko yang ada bank biasanya 

mencari alternatif investasi lainnya yang lebih rendah risikonya, seperti 

menempatkan dana pada instrumen keuangan seperti Sertifikat Bank Indonesia 

yang memiliki risiko rendah tetapi memberikan kepastian hasil. 

NPL menunjukkan kemampuan sebuah bank dalam mengumpulkan 

kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank hingga lunas. NPL adalah persentase 

jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) 

terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Apabila suatu bank mempunyai 

angka NPL yang tinggi, maka biaya operasional akan makin besar, baik biaya 
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pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya. Dengan kata lain semakin 

tinggi NPL suatu bank, kinerja bank akan semakin buruk. 

Selain itu, profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan 

keuntungan (profit). Rasio dari profitabilitas yang digunakan bank untuk 

mengukur kinerja adalah Return on Assets (ROA). Return on Assets (ROA) 

digunakan untuk mengukur kemampuan dan efektivitas manajemen bank dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya (Ross 

2015). 

Peranan bank dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi karena bank dapat 

mendorong roda perekonomian suatu negara. Menurut Ikatan Bankir Indonesia 

(2013), fungsi umum bank adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana dan 

pelayanan jasa keuangan. Salah satu fungsi yang dapat mendorong perekonomian 

suatu negara adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang memerlukan 

dalam bentuk pinjaman atau disebut kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan 

No.7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 10 Tahun 1998, 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktur 

tertentu dengan pemberian bunga. 

Pertumbuhan kredit mempunyai pengaruh dalam pendapatan laba dalam 

perbankan, semakin besar pertumbuhan kredit yang diberikan semakin besar 

bunga yang dihasilkan oleh Bank tersebut. Tetapi tingkat Non Performing Loan 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio..., Kenanda Sekarsih Ristyasmoro, Ma.-Ibs, 2018



	  
	  
	  
	  

	   	   Indonesia	  Banking	  School	   	  

9	  

(NPL) juga harus diperhatikan sehingga pendapatan bunga tercapai sesuai yang 

diharapkan. Tingkat pertumbuhan kredit di Indonesia pada tahun 2014 triwulan 

IV sebesar 84% yang diserap oleh para pengusaha. Sedangkan pada tahun 2015 di 

triwulan IV kredit yang disalurkan sebesar 56,9% lebih kecil dibandingkan 

triwulan IV tahun 2014. (sumber : BI 2014-2015). 

Dengan meningkatnya jumlah bank di Indonesia maka persaingan untuk 

menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua bank belomba-lomba 

untuk dapat menarik dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk tujuan produktif 

atau konsumtif. Karena bagi sebuah bank, dana merupakan instrument yang 

sangat penting dan persoalan paling utama, sehingga tanpa dana bank, bank tidak 

dapat berfungsi. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil  kasus pada sektor perbankan  

sebagai objek penelitian khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada 

sektor ini terdapat empat bank BUMN. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya 

mengambil perusahaan BUMN yang telah listing di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

untuk dijadikan sebagai objek penelitian yaitu terdiri dari Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabunagan Negara (BTN) dan Bank 

Mandiri. Berikut ini adalah tanggal pencatatan Bank BUMN yang terdaftar di PT 

Bursa Efek Indonesia.  
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Tabel 1.2 

Tanggal Pencatatan Terdaftar Bank BUMN 

No. Nama Bank Tanggal Pencatatan 

Perusahan 

1. PT Bank Mandiri Tbk 14 Juli 2003 

2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 10 November 2003 

3. PT Bank Negara Indonesia 46 Tbk 25 November 1996 

4. PT Bank Tabungan Negara Tbk 17 Desember 2009 

Sumber : PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) 

 

Selain itu, alasan pemilihan objek penelitian Bank BUMN yang telah 

listing di BEI oleh penulis adalah karena pertimbangan bahwa perusahaan yang 

telah listing di BEI biasanya telah membuat annual report yang baik dan sesuai 

standar. Disamping itu, tidak semua perusahaan membuat sustainability report, 

biasanya hanya perusahaan yang telah listing di BEI saja yang membuat laporan 

tersebut sehingga hal itu mejadi pertimbangan peneliti untuk memilih Bank 

BUMN yang telah listing di BEI sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertulis untuk 

melakukan penelitian malalui penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan Dana Pihak Ketiga 

(DPK) Terhadap Return on Assets (ROA) Melalui Jumlah Penyaluran Kredit 

Pada Bank Umum Milik Negara Yang Listing di BEI Periode Tahun 2010-

2016”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

  

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah CAR mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada Bank BUMN 

yang listing di BEI periode tahun 2010-2016? 

2. Apakah NPL mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada Bank BUMN 

yang listing di BEI periode tahun 2010-2016? 

3. Apakah DPK mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada Bank BUMN 

yang listing di BEI periode tahun 2010-2016? 

4. Apakah CAR mempengaruhi ROA pada Bank BUMN yang listing di BEI 

periode tahun 2010-2016? 

5. Apakah NPL mempengaruhi ROA pada Bank BUMN yang listing di BEI 

periode tahun 2010-2016? 

6. Apakah DPK mempengaruhi ROA pada Bank BUMN yang listing di BEI 

periode tahun 2010-2016? 

7. Apakah jumlah penyaluran kredit mempengaruhi ROA pada Bank BUMN 

yang listing di BEI periode tahun 2010-2016? 

8. Apakah CAR, NPL dan DPK mempengaruhi ROA melalui jumlah 

penyaluran kredit pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 

2010-2016? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam 

maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya dengan menggunakan 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan Dana Pihak 

Ketiga (DPK), Return on Assets (ROA) dan Jumlah Penyaluran Kredit. Data yang 

digunakan adalah terbatas pada Bank Umum Milik Negara yang listing di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2010-2016 yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat 

Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara.  

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis apakah CAR memiliki pengaruh terhadap jumlah 

penyaluran kredit pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 

2010-2016. 

2. Untuk menganalisis apakah NPL memiliki pengaruh terhadap jumlah 

penyaluran kredit pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 

2010-2016. 
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3. Untuk menganalisis apakah DPK memiliki pengaruh terhadap jumlah 

penyaluran kredit pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 

2010-2016. 

4. Untuk menganalisis apakah CAR memiliki pengaruh terhadap ROA 

pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 2010-2016. 

5. Untuk menganalisis apakah NPL memiliki pengaruh terhadap ROA 

pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 2010-2016. 

6. Untuk menganalisis apakah DPK memiliki pengaruh terhadap ROA 

pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 2010-2016. 

7. Untuk menganalisis apakah jumlah penyaluran kredit memiliki 

pengaruh terhadap ROA pada Bank BUMN yang listing di BEI 

periode tahun 2010-2016. 

8. Untuk menganalisis apakah CAR,NPL dan DPK memiliki pengaruh 

secara tidak langsung terhadap ROA melalui jumlah penyaluran kredit 

pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 2010-2016. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain: 

a) Bagi penulis, menambah wawasan terhadap dunia perbankan di Indonesia 

khususnya pengetahuan terkait dengan pengaruh dari rasio kecukupan 

modal, risiko kredit, simpanan nasabah dan penyaluran kredit terhadap 
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profitabilitas yang diukur dengan rasio Return on Assets (ROA) pada Bank 

Umum Milik Negara di Indonesia. 

b) Bagi industri perbankan, sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen 

agar bisa memaksimalkan profitabilitas bank yang dikelolanya, 

c) Bagi lingkungan akademis, sebagai bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang memiliki objek penelitian sejenis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai 

berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab	   ini	   berisi	   tentang	   latar	   belakang	   masalah,	   ruang	  

lingkup	  masalah,	  identifikasi	  masalah,	  perumusan	  masalah,	  

pembatasan	  masalah,	  tujuan	  penelitian,	  manfaat	  penelitian	  

dan	  sistematika	  penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan	   tinjauan	   pustaka	   yang	   menjadi	   dasar	   teori	   dari	  

penelitian,	   dimana	   teori-‐teori	   yang	   dimaksud	   dianggap	  

sesuai	   dan	   relevan	   dengan	   permasalahan	   yang	   dihadapi	  

dan	   dapat	   dijadikan	   acuan	   dalam	   menganalisis	  

permasalahan,	  kerangka	  pemikiran	  dan	  hipotesis	  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab	   ini	   berisi	   tentang	   objek	   penelitian,	   desain	   pnelitian,	  

metode	   pengambilan	   sampel,	   variabel	   dan	   operasional	  

variabel,	   teknik	   pengolahan	   dan	   analisis	   data	   dan	   teknik	  

pengujian	  hipotesis. 

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN 

Bab	   ini	   berisi	   tentang	   karakterisitik	   objek	   penelitian,	  

deskriptif	  data,	  analisis	  data	  dan	  pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Bab	   ini	   berisi	   tentang	   simpulan	   dari	   hasil	   penelitian,	  

keterbatasan	  dalam	  penelitian	  serta	  saran	  yang	  diharapkan	  

dapat	  berguna	  bagi	  penelitian	  selanjutnya. 
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 The Anticipated Income Theory 
	  

Selama tahun 1930 dan 1940 bank mengembangkan yang dinamakan The 

Anticipated Income Theory dari lending. Teori ini secara prinsip mengemukakan 

bahwa bank memungkinkan lebih cocok untuk memberikan kredit jangka panjang 

dengan jadwal pembayaran kembali (angsuran dan bunga) yang telah ditentukan. 

Jadwal pembayaran kembali/angsuran ini akan menyediakan sumber likuiditas untuk 

memebuhi kebutuhan likuiditas bank. Pemicu timbulnya Anticipated Income Theory 

ini adalah akibat permintaan kredit kepada bank yang rendah terhadap bank selama 

depresi ekonomi, sehingga terjadi kelebihan likuiditas, disisi lain profitabilitas bank 

asalah sangat rendah selama terjadi depresiasi (Emmanuel N. Roussakis,1997). 

Sedangkan menurut Veitzhal (2007), teori pendapatan yang diharapkan (The 

Anticipated Income Theory) ini, berarti semua dana yang dialokasikan atau setiap 

upaya mengalokasikan dana ditujukan pada sektor yang feasible dan layak yang akan 

menguntungkan bagi bank. Teori antisipasi pendapatan muncul dilatarbelakangi oleh 

rendahnya permohonan kredit kepada bank yang mengakibatkan terjadinya kelebihan 

likuiditas dan rendahnya keuntungan yang diperoleh bank, khususnya pada saat terjadi 

depresiasi ekonomi. Teori ini mendorong agar bank-bank agar lebih agresif dalam 
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memberikan kredit yang berjangka panjang. Teori ini menyatakan bahwa bank-bank 

seharusnya dapat memberikan kredit jangka panjang yaitu dengan memberikan cicilan 

pokok pinjaman dan bunga dapat diharapkan dan dijadwalkan pembayarannya sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadwal pembayaran kembali nasabah akan 

memberika cash flow secara teratur yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

likuiditas bank tersebut. 

Kelemahan dari The Anticipated Income Theory adalah menganggap semua 

kredit dapat ditagih sesuai waktu yang dijadwalkan, tanpa memberikan kemungkinan 

terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh debitur akibat faktor eksternal ataupun 

internal. Faktor eksternal dapat berupa resesi ekonomi yang berkepanjangan, regulasi 

yang kurang mendukung, maupun bencana alam. Faktor internal dapat berupa 

mismanagement atau kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan 

terampil. 

 

2.2  Pengertian Bank 

Definisi bank menurut undang – undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan 

(yang merupakan perubahan dari undang – undang no. 7 tahun 1992) berbunyi: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 
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Beberapa ahli dalam bidang perbankan menyimpulkan beberapa definisi yang 

berbeda-beda mengenai bank, tetapi definisi yang diberikan mempunyai tujuan yang 

sama. Berikut ini adalah beberapa definisi dari pengertian bank menurut para ahli : 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan 

giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, 

bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau 

menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, 

telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2014).  

Menurut Ismail (2013) bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

memiliki kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainya. Sedangkan 

pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang 

keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan 

dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. 

 

2.2.1 Fungsi-Fungsi Bank 

Secara umum, fungsi utama bank adalah pada umumnya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial 

intermediary. Menurut Sudirman (2013) fungsi bank terdiri dari: 

 

1) Agent of trust (Jasa dengan kepercayaan) 
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Dasar utama dalam kegiatan perbankan adalah sebuah kepercayaan (trust), 

baik dalam menghimpun dana ataupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan 

tertarik untuk menitipkan dananya di bank apabila dilandasi rasa kepercayaan. 

Sehingga masyarakat percaya bahwa uang yang disimpan pada bank tersebut tidak 

akan disalah gunakan oleh pihak bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank 

tidak akan bangkrut, dan pada saat uang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat 

ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan menempatkan atau 

menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya 

unsur kepercayaan.  

 

2) Agent of development (Jasa untuk pembangunan) 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan disektor riil 

tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan kedua sektor tersebut saling berinteraksi dan 

saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan dapat berjalan dengan 

baik apabila sektor moneter juga tidak berjalan dengan baik. Salah satu aktivitas 

bank berupa menghimpun dana serta menyalurkan dana sangat penting bagi bank, 

dengan tujuan agar kegiatan perekonomian disektor riil dapat berjalan dengan 

lancar. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan 

investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. 

Dikarenakan setiap kegiatan investasi, distribusi ataupun konsumsi tidak lepas 

dari adanya pengunaan uang sebagai alat transaksi atau pembayaran. Kelancaran 

kegiatan investasi, distribusi ataupun konsumsi salah satunya adalah kegiatan 

pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 
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3) Agent of service (Jasa pelayanan) 

     Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara 

umum. Jasa yang ditawarkan oleh bank antara lain adalah berupa jasa pengiriman 

uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian 

tagihan. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Bank 

Menurut Kasmir (2014) bank dibagi dalam beberapa jenis salah satunya 

jenis bank jika ditinjau dari segi fungsi diklompokkan menjadi dua jenis, yaitu:  

 
1) Bank Umum	  

	  
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan 

bersifat umum yaitu dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. 

Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh 

wilayah. Dengan demikian bank umum sering disebut sebagai bank 

komersil.  

	  
2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan kegiatan bank umum.  

	  

2.2.3 Kegiatan-Kegiatan Bank 

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini 

(Kasmir, 2014) adalah sebagai berikut :  

 

1. Menghimpun dana dari masyarakat. 

2. Memberikan kredit. 

3.  Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya.  

4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah, 

menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan 

dana pada pihak lain, menyediakan tempat untuk menyimpan barang 

dan surat berharga, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan 

pihak lain berdasarkan suatu kontrak. 

5. Melakukan kegiatan anjak piutang maupun kartu kredit.  

6. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 

7. Melakukan kegiatan lain seperti kegiatan dalam valuta asing, 

melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di 

bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan 

efek dan asuransi.  
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2.2.4 Sumber Dana Bank 

Menurut Kasmir (2014) dimaksud dengan sumber-sumber dana bank 

adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. 

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:  

 
1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

 
Sumber dana bank merupakan sumber dana dari modal bank itu sendiri. 

Modal sendiri adalah modal setoran dari para pemegang saham dari bank tersebut. 

Pencairan dana sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan-

cadangan bank dan laba bank yang belum dibagi. 

 
2) Dana yang berasal dari masyarakat luas  

 
Sumber dana yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana 

terpenting bagi kegiatan operasi bank. Merupakan ukuran keberhasilan bank jika 

bank dapat menghimpun dana dari masyarakat dan mampu membiayai operasinya 

dari sumber dana lain. Berikut ini beberapa sumber dana dari masyarakat yang 

dapat diperoleh oleh bank dalam bentuk: 

a)  Simpanan giro  

b)  Simpanan tabungan  

c)  Simpanan deposito 

 
3) Dana yang bersumber dari lembaga lain 

 
Sumber dana yang bersumber dari lembaga lain merupakan sumber dana 

tambahan apabila bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana, yaitu 
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dari sumber dana dari modal bank itu sendiri ataupun sumber dana dari 

masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh bank dari beberapa sumber antara lain:  

 

a) Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan 

Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan 

likuiditasnya. 

b) Pinjamaan antar bank (call money), pinjaman ini diberikan kepada bank-

bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman 

antar bank bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.  

c) Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh 

oleh perbankan dari luar negeri.  

d) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu pihak perbankan menerbitkan 

SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik 

perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.  

 

2.3 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan sering dihubungkan dengan kondisi keuangan 

perusahaan dan dikaitkan pada besarnya laba atau rugi yang didapatkan sesuai 

fungsi akuntansi keuangan. Kinerja keuangan adalah sebuah prestasi yang dapat 

dicapai perusahaan pada periode tertentu yang menjelaskan atau menggambarkan 

tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Selain itu, kinerja keuangan juga berkaitan 

dengan kegiatan operasional perusahaan yaitu dalam aspek kuangan, pemasaran, 

penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi serta aspek sumber daya manusia. 
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Kinerja keuangan juga memaparkan tentang kemampuan perusahaan dalam 

pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut. Setelah mengetahui tentang kinerja keuangan secara umum, berikut ini 

adalah pengertian kinerja keuangan menurut beberapa ahli, antara lain: 

Menurut Irham Fahmi (2012) Kinerja keuangan adalah gambaran tentang 

keberhasilan perusahaan berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas 

yang telah dilakukan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menilai 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan. 

Menurut J. Keown et al, (2017), kinerja keuangan adalah untuk mengukur 

keuntungan pada suatu perusahaan daripada laba akuntansi pada tahun tertentu. 

“Financial performance is  to measure a firm’s economic profit, rather than 

accounting profit, in a given year.” 

Sedangkan menurut Rudianto (2013) Kinerja keuangan adalah hasil atau 

prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset 

perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat 

keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian kinerja keuangan adalah 

hasil kerja dari berbagai bagian di dalam suatu perusahaan yang dapat dilihat pada 

kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang didalamnya 

terdapat aspek penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dinilai berdasarkan 

indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, 
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kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian perusahaan yaitu berupa 

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut melalui berbagai aktivitas 

ataupun kegiatan perusahaan. Dengan tujuan agar perusahaan dapat meninjau 

sejauh mana perusahaan tersebut dalam melaksanakan standar akuntansi keuangan 

secara baik dan benar. 

Kinerja keuangan dapat dinilai dari penyusunan laporan keuangan yang 

memaparkan laba atau rugi dari perusahaan tersebut. Hal ini dapat ditinjau dengan 

melihat melalui rasio rentabilitas ataupun rasio profitabilitas yang menjadi tujuan 

utama dari kegiatan perusahaan. 

 

2.3.1 Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan akan dianalisis terhadap kondisi keuangan dan untuk 

menilai kinerja manajemen pada suatu perusahaan. Laporan keuangan berisikan 

setiap aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dan akan dilakukan analisis 

dalam periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam bentuk 

angka-angka. Selanjutnya angka-angka tersebut dapat dibandingkan antara satu 

komponen dengan komponen yang lainnya. Setelah melakukan perbandingan, 

dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu.  

Menurut Kasmir (2014), rasio keuangan adalah “Rasio keuangan 

merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan 

keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan 

komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara 
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laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-

angka dalam satu periode maupun beberapa periode.”  

Sedangkan Pengertian Rasio Keuangan menurut Irham Fahmi (2012) 

adalah “Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat penting gunanya untuk 

melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka 

pendek dan menengah pada umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi 

keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen 

yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara lebih sederhana 

yaitu dengan menghitung rasio- rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan”. 

Menurut J. Keown et al, (2017), rasio keuangan adalah penulisan ulang data 

akuntansi ke dalam bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan 

dan kelemahan keuangan perusahaan. 

Menurut Gitman (2012), rasio keuangan adalah Analisis rasio terhadap 

laporan keuangan perusahaan yang sangat diminati pemegang saham, kreditur, 

dan manajemen perusahaan sendiri. Baik saat ini dan calon pemegang saham 

tertarik dengan arus perusahaan dan tingkat risiko dan pengembalian masa depan. 

“Ratio analysis of firm’s financial statement is of interest to shareholders, 

creditors, and the firm own management. Both current and prospective 

shareholder are interested in the firm’s current and future level of risk and 

return.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan 

merupakan suatu perhitungan matematis yang dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan beberapa pos atau komponen tertentu dalam laporan keuangan 
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yang memiliki hubungan. Dengan tujuan untuk melihat perubahan kondisi 

keuangan dalam sebuah perusahaan. 

 

2.3.2 Rasio Keuangan Perusahaan 

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan 

dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya laporan keuangan akan dianalisis, salah 

satunya dengan menggunakan rasio keuangan. Dengan tujuan, agar laporan 

keuangan dapat memberikan informasi yang lebih luas dan lebih mendalam. 

Menurut Harahap (2010) “rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.”  

Menurut Sartono (2010) analisis keuangan yang mencakup analisis rasio 

keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan dibidang finansial akan sangat 

membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa 

datang. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki 

kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya piutang yang 

cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran 

investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio 

keuangan adalah kegiatan menganalisis laporan keuangan dengan cara 

membandingkan angka-angka, membagi satu angka dengan angka lainnya 
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sehingga didapat hubungan yang relevan atas angka-angka tersebut untuk 

mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang tetap sehingga tujuan 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai.  

Menurut Kasmir (2012), rasio keuangan suatu perusahaan dapat 

digolongkan berdasarkan sumber sebagai berikut:  

1. Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber 

dari neraca.  

2. Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya 

bersumber dari laporan laba rugi.  

3. Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber 

(data campuran), baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi.  

Menurut Harahap (2010), rasio keuangan yang sering digunakan adalah sebagai 

berikut:  

1. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.  

2. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau 

kewajiban-kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi.  

3. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba.  
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4. Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang 

dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya.   

5. Rasio perputaran adalah rasio yang mengukur berapa banyak suatu 

perusahaan dapat mengubah piutangnya menjadi kas selama satu periode 

tertentu. 

Dari penjelasan singkat rasio keuangan diatas, berikut penjelasan 

mengenai bebepa rasio keuangan yang umum dipakai menurut beberapa ahli. 

1. Rasio Likuiditas 

Menurut Ross (2013) rasio likuiditas merupakan sebagai suatu kelompok 

yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai likuiditas perusahaan 

dan rasio ini sering disebut dengan ukuran likuiditas (liquidity measures). 

Perhatian utamanya adalah kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan-

tagihannya dalam jangka pendek tanpa mengalami kesulitan keuangan. Rasio 

likuiditas biasanya penting bagi kreditur jangka pendek. Karena manajer 

keuangan selalu menjalin kerja sama dengan bank dan pemberi pinjaman jangka 

pendek lainnya. 

2 Rasio Solvabilitas  

Menurut Ross (2013) rasio solvabilitas dimaksudkan untuk menangani 

kemampuan jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, atau 

yang lebih umum kewajiban keuangannya. Rasio ini biasanya disebut juga dengan 

ratio financial leverage atau hanya rasio leverage. 
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3. Rasio Profitabilitas  

Menurut Kasmir (2012) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah 

penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.  

4. Rasio Aktivitas  

Menurut Kasmir (2012) rasio aktivitas (activity ratio) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan 

aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan. 

5. Rasio Perputaran 

Menurut Ross (2013) rasio pemanfaatan asset (assets utilization ratios) 

diinterprestasikan sebagai ukuran dari tingkat perputaran. hal yang diharapkan 

untuk digambarkan oleh rasio-rasio tersebut adalah seberapa efisien atau 

intensifnya suatu perusahaan dalam memanfaatkan asset yang dimilikinya untuk 

mengahasilkan penjualan. 

Analisis rasio keuangan atas laporan keuangan akan menggambarkan atau 

menghasilkan suatu pertimbangan terhadap baik atau buruknya keadaan atau 

posisi keuangan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menentukan seberapa efektif 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio..., Kenanda Sekarsih Ristyasmoro, Ma.-Ibs, 2018



	  
	  
	  
	  

	   	   Indonesia	  Banking	  School	   	  

31	  

dan efiesien dalam menentukan ataupun menetapkan kebijaksanaan manajemen 

dalam mengelola keuangan perusahaan setiap tahunnya.  

	  

2.3.3 Jenis Rasio Keuangan Bank 

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan dapat dilakukan dengan beberapa jenis rasio keuangan. 

Setiap rasio keuangan memiliki tujuan dan kegunaan. Kemudian setiap hasil dari 

rasio yang diukur dapat diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi 

pengambilan keputusan. 

 

1. Rasio Rentabilitas 

Rasio Rentabilitas (earning) adalah suatu alat untuk mengukur 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan 

aktiva atau modal dalam periode tertentu. Rentabilitas juga menunjukkan 

bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan modal yang 

diserahkan pemilik modal kepadanya, hal itu ditunjukkan dengan berapa besarnya 

deviden (Pandia, 2012).  

Menurut paket kebijaksanaan 28 Febuari 2004 (PakFeb 28/2004) penilaian 

rentabilitas bank didasarkan pada posisi laba atau rugi menurut pembukuan. 

Perkembangan laba atau rugi dalam tiga tahun terakhir serta laba atau rugi yang 

diperkirakan. Masing-masing faktor tersebut ditetapkan ukuran sebagai berikut. 
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Ditinjau dari posisi laba/rugi menurut pembukuan, rentabilitas bank dinilai : 

1) Sehat apabila laba atau break event point. 

2) Cukup sehat apabila rugi yang besarnya tidak melebihi 5 % dan jumlah 

modal yang disetor kurang sehat apabila rugi lebih dari 5% dari jumlah 

modal yang disetor tetapi tidak melebihi 25%. 

3) Tidak sehat apabila rugi yang besarnya lebih dari 25% dari jumlah modal 

yang disetor. 

 

Ditinjau dari rata-rata dan perkembangannya selama tiga tahun terakhir 

rentabilitas bank dinilai : 

1) Sehat apabila selalu laba atau rata-rata laba dengan trend membaik dengan 

catatan pada tahun buku kedua atau ketiga laba. 

2) Cukup sehat apabila rata-rata laba dengan trend memburuk dengan catan 

dalam tahun buku kedua dan atau ketiga rugi. 

3) Kurang sehat apabila rata-rata rugi dengan trend membaik, dengan catatan 

setiap tahun kerugian berkurang atau dalam tahun buku kedua dan ketiga 

menujukkan laba. 

4) Tidak sehat apabila menunjukkan angka rata-rata rugi dengan trend atau 

memburuk. 

 

Ditinjau laba/rugi yang diperkirakan, rentabilitas bank dinilai : 

1) Sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan menujukkan laba. 
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2) Cukup sehat apabila laba/rugi yang dipekirakan pada bulan penilaian 

menujukkan break event point atau rugi dalam jumlah sama atau lebih 

kecil dari rata-rata laba yang telah diperoleh pada bulan-bulan 

sebelumnya. 

 

ROA menjadi salah satu rasio profitabilitas yang digunakan dalam 

mengukur efektivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan total yang dimiliknya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum 

pajak atau Earning Before Tax (EBT) terhadap total asset. Jika semakin besar 

ROA maka akan menujukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, dikarenakan 

return yang akan dihasilkan juga semakin besar. 

Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan pada perusahaan 

merupakan cerminan dari kinerja sebuah perusahaan dalam menjalankan usaha 

untuk menghasilkan profitabilitas. Sebagai salah satu acuan dalam mengukur 

besarnya laba sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah 

menjalankan usahanya secara efisien. Hal ini baru dapat diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut atau profitabilitas. 

Di dalam suatu bank tingkat efektifitas dan laba operasi diukur dengan 

menggunakan rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2016) mengatakan bahwa: 

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan.” 
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Sedangkan menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2015) pengertian 

rasio profitabilitas adalah sebagai berikut “Rasio ini dimaksudkan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

penjualannya, dari aset-aset yang dimilikinya, atau dari ekuitas yang dimilikinya.” 

Menurut Irham Fahmi (2014) menyatakan tentang profitabilitas sebagai 

berikut: “Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio 

profitabiltas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya 

perolehan keuntungan perusahaan.”  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. 

 

Rumus ROA dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 

 

 

sumber : Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laba sebelum pajak 
ROA =                                                                         x 100% 

Rata-RataTotal Aset 
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Tabel 2.1 
Kriteria Penetapan Peringkat ROA 

 

 

 

 

 

 

      sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 

 

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu serta untuk mengukur tingkat 

efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Pada rasio 

rentabilitas (keuntungan), rasio yang dapat diukur antara lain: Return on Assets, 

Return on Equity, biaya operasi/pendapatan operasi, Gross Profit Margin, Net 

Profit Margin, Net Interest Margin. Semakin tinggi nilai ROA suatu bank maka 

akan semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dapat dicapai bank tersebut. 

Menurut Bank Indonesia dalam lampiran Surat Edaran (SE) nomor 

3/30/DPNP/2001 Return on Assets (ROA) merupakan perbandingan antara laba 

sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam satu periode. Semakin besar 

Return on Assets (ROA) menujukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena 

return yang dihasilkan akan semakin besar. Berdasarkan ketentuan Bank 

Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5 persen. Sehingga 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat ROA > 1,5% 

2 Sehat 1,25% < ROA ≤ 1,5% 

3 Cukup Sehat 0,5% < ROA ≤ 1,25% 

4 Kurang Sehat 0% < ROA ≤ 0,5% 

5 Tidak Sehat ROA ≤ 0% 
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dalam penelitian ini menggunakan Return on Assets (ROA) sebagai indikator 

pengukur profitabilitas bank. 

 

2. Rasio Solvabilitas 

Modal menjadi salah satu faktor penting bagi bank dalam rangka 

pengembangan usaha dan menampung kerugian. Hal ini menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengawasi dan 

mengontrol risiko-risiko modal yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal 

bank. Indikator yang digunakan untuk mengukur permodalan suatu bank adalah 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR).  

Menurut Kasmir (2014) CAR adalah perbandingan rasio tersebut antara 

rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko dan sesuai ketentuan 

pemerintah. Sedangkan menurut Darmawi (2014) CAR dihitung dengan melihat 

rasio modal itu terhadap berbagi asset bank yang bersangkutan. Setiap bank 

diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau CAR yang didasarkan 

pada ketentuan Bank Indonesia yaitu minimum sebesar 8% (PBI No. 15/12/ tahun 

2013). Secara matematis CAR dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

sumber : PBI No. 15/12/2013 

 

Modal Bank 
CAR =                                                                         x 100% 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 
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Peraturan dari Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 sebagai bank sentral 

memberikan ketentuan minimum CAR dengan kategori sebagai berikut : 

a. CAR sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu). 

b. CAR sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% 

(sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 

(dua). 

c. CAR sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% 

(sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 

(tiga). 

d. CAR sebesar 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas 

persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) 

atau peringkat 5 (lima). 

 Bank Indonesia menetapkan kebijaksanaan bagi setiap bank untuk 

memenuhi rasio CAR minimal 8% jika kurang dari 8% maka akan dikenakan 

sanksi oleh Bank Indonesia. Ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan 

ketentuan yang berlaku secara internasional, yaitu standar Bank for International 

Settlement (BIS). CAR yang didasarkan pada standar BIS (8%) adalah salah satu 

cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai 

atau belum. Jika modal suatu bank lebih baik dari bank lainnya, maka bank 

bersangkutan akan lebih baik solvabilitasnya. 

 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio..., Kenanda Sekarsih Ristyasmoro, Ma.-Ibs, 2018



	  
	  
	  
	  

	   	   Indonesia	  Banking	  School	   	  

38	  

Ketetapan CAR sebesar 8% bertujuan untuk : 

a. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan. 

b. Melindungi dana pihak ketiga (dana masyarakat) pada bank 

bersangkutan. 

c. Untuk memnuhi ketetapan standar BIS. 

Menurut Sudirman (2013), ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) 

merupakan jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening adminisitratif 

bank. Aktiva neraca dan aktiva administratif telah dibobot sesuai dengan tingkat 

bobot risiko yang telah ditentukan. Masing – masing pos dalam aktiva diberikan 

bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada 

aktiva itu sendiri atau golongan nasabah atau sifat agunan. Pengawasan mengenai 

ketentuan tentang ATMR adalah untuk memastikan bahwa batas maksimum 

ATMR berdasarkan pembobotan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Bobot 

risiko yang berkisar antara 0%-100% tergantung dari tingkat likuidnya, semakin 

likuid aktiva maka semakin kecil bobot risikonya. Tujuan pembatasan ATMR 

adalah untuk mengendalikan pertumbuhan aset bank yang memberikan return 

tinggi dengan risiko rendah. 

Untuk lebih mengetahui dari masing-masing Bobot Risiko Aktiva Bank, 

berikut penjelasannya pada tabel berikut: 
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Tabel 2.2 
 Bobot Risiko Aktiva Bank 

No Akun Bobot Risiko 

1 1. Kas 

2. Sertfikat Bank Indonesia atau SBI 

3. Kredit dengan agunan SBI, Tabungan 
dan Deposito yang diblokir di bank 
bersangkutan, agunan emas. 

4. Kredit kepada pemerintah 

0% 

2 5. Giro, deposito berjangka, sertifikat 
deposito, tabungan serta tagihan 
lainnya kepada bank lain. 

6. Kredit kepada ata dijamin oleh bank 
lain atau pemda 

20% 

3 7. Kredit kepemilikan rumah yang 
dijamin oleh hak tanggungan dengan 
tujuan untuk dihuni 

40% 

4 8. Kredit kepada atau dijamin oleh 
BUMN atau BUMD 

9. Kredit kepada pegawai atau pensiunan 
yang memenuhi persyaratan: 

a. Pegawai PNS, Polri, TNI, BUMN, 
BUMD 

50% 

	   

 b. Pensiunan PNS, Polri, TNI, BUMN 

c. Pegawai atau pensiunan dijamin 
dengan asuransi jiwa dari 
perusahaan asuransi yang memiliki 
kriteria : 

- Izin usaha dari instansi yang 
berwenang 

- Laporan keuangan telah diaudit 
dan sehat 
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Tabel 2.2 

Bobot Risiko Aktiva Bank (Lanjutan 
 
 

No Akun Bobot Risiko 
 - Tidak merupakan pihak terkait 

dengan bank. 

d. Pembayaran asuransi atau 
pelunasan kredit bersumber dari 
gaji atau pensiun berdasarkan Surat 
Kuasa Memotong Gaji atau 
Pensiun kepada Bank. 

e. Bank menyimpan  surat asli 
pengangkatan pegawai atau surat 
keputusan pensiun atau Kartu 
Registrasi Induk Pensiun (Karip) 
dan polis pertanggungan asuransi 
jiwa debitur. 

 

5 Kredit kepada UMK 
 

85% 

6 Kredit yang dijamin oleh perorangan, koperasi 
atau kelompok atau perusahaan lain. 

100% 

 
sumber : Sudirman (2013) 

 

 

3. Rasio	  Aktiva	  Produktif	  
  

 Rasio – rasio perbankan untuk aktiva produktif meliputi aktiva produktif 

bermasalah yaitu Non Performing Loan. Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif  (PPAP) terhadap total aktiva produktif dan Pemenuhan PPAP 

(Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk terhadap 

penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. 
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Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang tidak menepati jadwal 

angsuran atau jatuh tempo sehingga terjadi tunggakan. Non Performing Loan 

(NPL) atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman 

yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau 

karena faktor eksternal di luar debitur. 

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio dari risiko kredit yang 

menunjukkan perbandingan jumlah kredit bermasalah dengan total kredit. NPL 

yang tinggi akan dapat meningkatkan suku bunga kredit yang tinggi dapat 

menyebabkan rendahnya permintaan kredit Edo dan Wiagustini (2014). 

Sedangkan menurut Frianto (2012) Non Performing Loan (NPL) sebagai 

risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan atau 

tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang 

dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnnya. 

Risiko kredit dapat timbul dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah 

adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat 

hutang) yang dibeli oleh bank tidak terbayar. Selain itu, tidak terpenuhinya 

kewajiban oleh bank yang terlibat didalamnya, misalnya kegagalan memenuhi 

kewajiban pada kontrak derivatif. Disamping itu, penyelesaian (settlement) 

dengan nilai tukar, suku bunga dan produk derivatif juga turut mempengaruhi. 

Bentuk risiko kredit yang lain adalah settlement risk yang dapat timbul 

ketika dua pembayaran dengan valuta asing dilakukan pada hari yang sama. 

Risiko ini dapat terjadi ketika counterparty pihak lain mungkin mengalami default 

setelah institusi melakukan pembayaran. Pada hari penyelesaian (settlement), 
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besarnya kerugian default counter party (pihak lain) sama dengan nilai penuh 

yang harus dibayar. Sedangkan besarnya eksposur sebelum settlement hanya 

sebesar nilai netto dari kedua pembayaran tersebut. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur NPL menurut (PBI No. 17/11/ 

PBI/2015) adalah sebagai berikut : 

 

 

sumber : PBI No. 17/11/2015 

 

Bank Indonesia PBI No. 17/11/ tahun 2015 menyatakan, bahwa NPL 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjan antara Bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.  

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio Non Performing Loan (NPL) 

sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Tingkat kesehatan Rasio NPL 

 

 

 

 
Sumber : PBI No. 17/11/2015 

Rasio Predikat 

NPL ≤ 5% Sehat 

NPL > 5% Tidak Sehat 

Kredit bermasalah 
NPL =                                                                          x100% 

Total Kredit 
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Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio Non Performing Loan (NPL) 

berdasarkan tabel di atas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum 

adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank 

tersebut dikatakan tidak sehat. Disamping itu, standar Bank Indonesia menetapkan 

NPL dibawah 5%, dengan tujuan agar kinerja bank menjadi lebih baik. 

 

4. Rasio likuidasi 

Menurut Fred Weston dalam buku Kasmir (2012), mengatakan bahwa 

rasio likuiditas adalah : “Rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) 

jangka pendek.”  

Sedangkan menurut Robinson dalam Pandia (2012) pengertian likuiditas 

bukan hanya menyangkut kemampuan bank untuk menyediakan uang tunai, baik 

yang sudah ada di bank bersangkutan (primary reserves) maupun melalui 

pinjaman, tetapi juga menyangkut kemampuan bank dalam menyediakan aktiva 

yang mudah dicairkan (secondary reserve). 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka 

pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap hutang 

lancarnya (kewajiban terhadap bank). Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila 

bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya. Selain itu, 

bank yang bersangkutan harus dapat membayar kembali semua depositonya dan  
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dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. 

Oleh karena itu, bank dapat dikatakan likuid apabila: 

a. Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang digunakan 

untuk memenuhi likuiditasnya. 

b. Bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari kebutuhan 

likuiditasnya, tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya seperti surat 

berharga yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan 

nilai pasarnya. 

c. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash assets baru 

melalui berbagai bentuk hutang. 

 

Menurut Pandia (2012) likuiditas adalah kemampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Suatu bank dianggap likuid apabila bank 

tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, 

deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan 

permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan (kredit yang direalisasi).  

Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak 

sebagai perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu 

berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang memiliki 

kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat 

melalui bank. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan 

masyarakat bahwa bank akan menyelesaikan permasalahan keuangan dengan 
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sebaik-baiknya merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Oleh 

karena itu, bank harus selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan 

(service) yang memuaskan masyarakat. 

Dana – dana yang dihimpun dari masyarakat adalah sumber dana terbesar 

yang paling diandalkan oleh bank. Dikarenakan dana yang diperoleh dari 

masyarakat dapat mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh 

bank, dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis yaitu sebagai berikut : 

 

1. Tabungan (saving deposit) 

2. Giro (demand deposit) 

3. Deposito (time deposit) 

 

1. Tabungan (saving deposit) 

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Saat ini, 

semua bank diperkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis 

tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa perlu adanya 

persetujuan dari bank sentral atau Bank Indonesia, seperti diperkenalkannya 

tabungan harian (dengan tingkat bunga yang dihitung harian secara rata-rata), 

adanya penarikan undian berhadiah, kemudahan untuk menyetor maupun menarik 

dana serta berbagai fasilitas lainnya. 
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2. Giro (demand deposit) 

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah 

pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. 

Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu 

rekening yang disebut rekening koran. Jenis rekening giro ini dapat berupa : 

a. Rekening atas nama perorangan 

b. Rekening atas nama suatu badan usaha/ lembaga dan 

c. Rekening bersama/gabungan 

 

Sebagaimana diungkapkan oleh John Maynard Keynes dengan liquidity 

preference theory dikatakan bahwa masyarakat cenderung untuk menguasai uang 

tunai dengan tiga motif, yaitu sebagai berikut : 

1) Transaction Motive 

Transaction Motive adalah motivasi memiliki uang tunai untuk keperluan 

realisasi dari suatu transaksi pembayaran,baik pembayaran karena 

pembelian barang konsumsi atau barang modal maupun karena transaksi 

bisnis lainnya. 

 

2) Precautionary Motive 

Precautionary Motive adalah motivasi memiliki uang tunai untuk berjaga-

jaga bila ada keperluan mendadak seperti menjaga kesehatan, keperluan 

pendidikan, keperluan yang berhubungan dengan acara keagamaan dan 
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sebagainya. Masyarakat bisa saja menyimpan uangnya di rumah, tetapi 

sangat beresiko dan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh 

pendapatan dalam bentuk bunga simpanan. 

 

3) Speculative Motive 

Speculative Motive adalah motivasi seseorang untuk merealisasikan 

keinginannya dalam melakukan spekulasi, misalnya spekulasi dalam 

kegiatan pasar modal dan transaksi valuta asing yang bertujuan untuk 

mencari laba (keuntungan secara singkat). 

 

Dalam kehidupan modern sekarang, motif transaksi dan berjaga-jaga 

adalah sebagai alasan utama dalam penguasaan uang tunai. Bagi pengusaha dan 

masyarakat menengah keatas mempunyai rekening giro pada bank merupakan 

suatu kebutuhan. Salah satunya berguna untuk membantu kelancaran pembayaran 

dalam berbagai urusan bisnis. Penggunaan cek dalam transaksi pembayaran telah 

malampaui jumlah penggunaan uang kartal. 

 

3. Deposito (time deposit) 

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada 

bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian. Apabila sumber dana bank didominasi oleh dana yang 

berasal dari deposito berjangka, pengaturan likuiditasnya relatif tidak terlalu sulit. 
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Akan tetapi dari sisi biaya dana akan sulit untuk ditekan sehingga akan 

mempengaruhi tingkat suku bunga kredit bank yang bersangkutan. 

Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank karena para 

pemegangnya (deposan) tertarik dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh 

bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo dananya dapat ditarik 

kembali. Terdapat berbagai jenis deposito yakni :  

1) Deposito berjangka 

2) Sertifikat deposito 

3) Deposito on call 

 

Deposito berjangka merupakan bukti simpanan yang dikeluarkan bank 

atas nama, sedangkan sertifikat deposito dikeluarkan oleh bank atas unjuk. 

Disamping itu, sertifikat deposito dapat dipindahtangankan, diperjualbelikan dan 

dapat dijadikan jaminan (agunan) bagi permohonan kredit pada bank. 

 

2.3.4 Tujuan Analisis Rasio Keuangan Bank 

Tujuan analisis laporan keuangan adalah menggunakan data historis 

akuntansi untuk membantu memprediksi bagaimana kinerja perusahaan di masa 

mendatang. Hal ini merupakan hal terpenting dari suatu analisis laporan 

keuangan. Investor pada prinsipnya akan sangat memperhatikan tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan yang akan dapat menjamin tingkat keuntungan 

yang diperoleh.  

Pengaruh Capital Adequacy Ratio..., Kenanda Sekarsih Ristyasmoro, Ma.-Ibs, 2018



	  
	  
	  
	  

	   	   Indonesia	  Banking	  School	   	  

49	  

Menurut Kasmir (2012) tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai 

berikut:  

1) Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai untuk beberapa periode.  

2) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan.  

3) Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.  

4) Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini.  

5) Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.  

6) Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang mereka capai. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas masalah serupa 

sebagai berikut : 

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Metode 
Analisis 

Hasil 

1 Xuezhi Qin dan 
Dickson 
Pastory (2012). 
“Commercial 
Banks 
Profitability  
Position : The 
Case of 
Tanzania. 

a. Ukuran 
Profitabilitas 
(X1) 

b. Analisis 
Laporan 
Keuangan 
(Y) 

Regresi 
berganda 

1. Secara uji simultan 
variabel capital 
struktur 
berpengaruh positif 
terhadap 
profitabilitas. 

2. Secara uji parsial 
variabel BOPO 
berpengaruh negatif 
dan signifikan 
terhadap ROA. 
Sedangkan variabel 
CAR, LDR dan 
NPL berpengaruh  
positif terhadap 
ROA. 

2. Songül Kakilli 
acaravciand 
Ahmet 
Ertugrul Çalim 
(2013). 
“Turkish 
Banking 
Sector’s 
Profitability 
Factors”. 

a. ROA(X1) 
b. Kinerja 

Perbankan 
(X2) 

c. DPK (X3) 
d. NIM (X4) 
e. Analisis 

serial 
waktu (Y) 

Regresi 
berganda 

1. Secara uji simultan 
variabel RER 
memiliki pengaruh 
secara signifikan 
terhadap RER. 

2. Secara uji parsial 
variabel DEPOS, 
CA, GDP, RER 
berpengaruh positif 
signifikan. 
Sedangkan variabel 
FCE tidak 
signifikan. 
sementara variabel 
LQD dan FCI 
berpengaruh 
negative dan 
signifikan. LQD  

Pengaruh Capital Adequacy Ratio..., Kenanda Sekarsih Ristyasmoro, Ma.-Ibs, 2018



	  
	  
	  
	  

	   	   Indonesia	  Banking	  School	   	  

51	  

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Variabel Metode 
Analisis 

Hasil 

    dan CA berpengaruh 
positif dan 
signifikan. Model 
variabel lainnya 
DEPOS, FCE, FCI 
dan RER tidak 
berpengaruh 
signifikan. 
Sementara variabel 
LOAN dan GDP 
berpengaruh 
negative dan tidak 
signifikan . Model 
variabel lainnya 
LQD, LOAN dan 
RER memiliki 
pengaruh positif. 
Sedangkan variabel 
DEPOS dan FCE 
tidak berpengaruh 
signifikan. 
Sedangkan variabel	  
FCI, CA, dan GDP 
berpengaruh negatif 
dan signifikan. 

3 Greydi 
Normala Sari, 
(2013). 
“Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
penyaluran 
kredit bank 
umum di 
Indonesia 
(2008-2012).” 

a. DPK (X1) 
b. CAR (X2) 
c. NPL (X3) 
d. BI Rate 

(X4) 
e. Kredit (Y) 

Regresi 
berganda 

1. Secara uji simultan 
dan uji parsial 
variabel 
DPK,CAR,NPL 
dan BI Rate 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
penyaluran kredit. 

2. Secara uji parsial 
variabel DPK dan 
BI rate 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
penyaluran kredit. 
Sedangkan variabel  
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Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Variabel Metode 
Analisis 

Hasil 

    CAR dan NPL 
berpengaruh negatif 
terhadap penyaluran 
kredit. 
 

4. Desi Pujiati, 
Maria Ancela, 
Beny Susanti 
dan Mujiyanti 
(2013). 
“Pengaruh Non 
performing 
Loan, Capital 
adequacy ratio 
dan dana pihak 
ketiga terhadap 
penyaluran 
kredit pada PT 
bank central 
asia, Tbk.” 

a. Penyaluran 
Kredit (X1) 

b. NPL (X2) 
c. CAR (X3) 
d. DPK (Y) 

Regresi 
berganda 

1. Secara uji simultan 
variable NPL dan 
CAR tidak 
berpegaruh 
signifkan terhadap 
penyaluran kredit. 

2. Secara uji parsial 
variabel DPK 
berpengaruh 
positif dan tidak 
signifikan terhadap 
penyaluran kredit. 

 

5. Delsy setiawati 
Ratu Edo, Ni 
Luh Putu 
Wiagustini, 
(2014). 
“Pengaruh 
dana pihak 
ketiga, non 
performing 
loan dan 
capital 
adequacy ratio 
terhadap loan 
to deposit ratio 
dan return on 
assets pada 
sector 
perbankan di  
bursa efek 
Indonesia.” 

a. DPK (X1) 
b. NPL (X2) 
c. CAR (X3) 
d. LDR (Z) 
e. ROA (Y) 

Regresi 
berganda 

1. Secara uji simultan 
variabel DPK, 
NPL,CAR dan 
LDR berpengaruh 
positif dan tidak 
signifikan terhadap 
ROA. 

2. Secara uji parsial 
variabel DPK 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan terhadap 
LDR dan ROA. 
Sementara variabel 
NPL berpengaruh 
negatif tidak 
signifikan terhadap 
LDR melainkan 
signifkan terhadap 
ROA. Sementara  
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Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Variabel Metode 
Analisis 

Hasil 

    variabel CAR 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap LDR 
melainkan tidak 
signifikan terhadap 
ROA. Sementara 
variabel LDR 
berpengaruh positif 
dan tidak signifikan 
terhadap ROA. 
 

6. Amalia 
Yuliana 
(2014). 
“Pengaruh 
LDR, CAR, 
ROA dan NPL 
terhadap 
penyaluran 
kredit pada 
bank umum 
periode 2008-
2003. 

a. LDR (X1) 
b. CAR (X2) 
c. ROA (X3) 
d. NPL (X4) 
e. Penyaluran 

Kredit (Y) 

Regresi 
berganda 

1. Secara uji simultan 
variabel LDR, CAR 
dan NPL 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap ROA. 

2. Secara uji parsial 
variabel LDR, CAR 
dan NPL  tidak 
berpengaruh 
terhadap ROA. 
Sementara variabel 
LDR,CAR,ROA 
dan NPL 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
penyaluran kredit. 

7. Luh Putu 
Sukma 
Wahyuni 
Pratiwi dan Ni 
Luh Putu 
Wiagustini 
(2015). 
“Pengaruh 
CAR, 
BOPO,NPL 
dan LDR  

a. CAR (X1) 
b. BOPO (X2) 
c. NPL (X3) 
d. LDR (X4) 
e. Profitabilitas 

(Y) 

Regeresi 
berganda 

1. Secara uji simultan 
variabel BOPO 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
ROA. 

2. Secara uji parsial 
variabel CAR, 
BOPO berpengaruh 
signifikan terhadap 
ROA. Sementara 
variabel NPL dan  
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Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Variabel Metode 
Analisis 

Hasil 

 terhadap 
profitabilitas.” 
 

  LDR tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
ROA. 

8. I Wayan 
Suardita dan I 
G.A M Asri 
Dwija Putri, 
(2015). 
“Pengaruh 
kucukupan 
modal dan 
penyaluran 
kredit pada 
profitabilitas 
dengan 
pemodarasi 
risiko kredit.” 

a. ROA 
(X1) 

b. NPL 
(Y) 

Regresi 
berganda 

1. Secara uji simultan 
risiko kredit 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
penyaluran kredit 
pada profitabilitas. 

Secara uji parsial 
tingkat kecukupan 
modal, tingkat 
penyaluran kredit, dan  
risiko kredit 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
profitabilitas. 

9. Rizqi Zul 
fahmi, dkk 
(2016). 
“Pengaruh 
kecukupan 
modal dan 
penyaluran 
kredit 
terhadap 
profitabilitas 
perbankan.” 

a. CAR (X1) 
b. Kredit 

(X2) 
c. ROA (Y) 

Regresi 
berganda 

1. Secara Uji simultan 
penyaluran kredit 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap ROA. 

2. Secara uji parsial 
bahwa CAR 
berpengaruh positif 
tidak signifikan 
terhadap ROA. 
Sementara 
penyaluran kredit 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
ROA. 

10. Luh 
Puspawati, 
Wayan Cipta, 
Ni Nyoman 
Yulianthini 
(2016). 
“Pengaruh  

a. DPK(X1) 
b. Jumah 

penyaluran 
kredit (X2) 

c. ROA (Y) 

Regresi 
berganda 

1. Secara uji simultan 
variabel jumlah 
penyaluran kredit 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap ROA. 

2. Secara uji parsial  

Pengaruh Capital Adequacy Ratio..., Kenanda Sekarsih Ristyasmoro, Ma.-Ibs, 2018



	  
	  
	  
	  

	   	   Indonesia	  Banking	  School	   	  

55	  

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Variabel Metode 
Analisis 

Hasil 

 Dana Pihak 
Ketiga dan 
jumlah 
penyaluran 
kredit 
terhadap 
laba”. 

  variabel DPK dan 
jumlah penyaluran 
kredit berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap ROA. 

11. Erwin 
siregar, 
(2016). 
“Pengaruh 
dana pihak 
ketiga dan 
CAR 
terhadap 
jumlah 
penyaluran 
kredit periode 
2012-2014”. 

a. Dana Pihak 
Ketiga (X1) 

b. CAR (X2) 
c. Jumlah 

Penyaluran 
kredit (Y) 

Regresi 
berganda 

1. Secara uji simultan 
variabel DPK dan 
CAR berpengaruh 
terhadap jumlah 
penyaluran kredit. 

2. Secara uji parsial 
variabel DPK 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap jumlah 
penyaluran kredit. 
Sementara variabel 
CAR tidak 
berpengaruh dan 
tidak signifikan 
terhadap jumlah 
penyaluran kredit. 

12. P.Haryoso 
dan Bambang 
Kusdiasno 
(2016). 
“Capital 
adequacy 
Ratio (CAR), 
dan Dana 
Pihak Ketiga 
(DPK) 
Terhadap 
Return On 
Asset (ROA) 
dengan 
penyaluran 
Kredit  

a. CAR (X1) 
b. DPK (X3) 
c. Kredit (Z) 
d. ROA (Y) 

Regresi 
berganda 

1. Secara uji simultan 
variabel kredit 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap ROA. 

2. Secara uji parsial 
variabel CAR 
berpengaruh positif 
tidak signifikan 
terhadap kredit 
melainkan 
signifikan terhadap 
ROA. Sedangkan 
variabel DPK positif 
signifikan terhadap 
kredit dan ROA.  
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Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Variabel Metode 
Analisis 

Hasil 

 sebagai 
variabel 
intervening.” 
 

  Sedangkan jumlah 
penyaluran kredit 
positif tidak signifikan 
terhadap ROA. 
 

13. Zulcha 
Mintachus 
Sania, dewi 
Urip 
Wahyuni  
(2016). 
“Pengaruh 
DPK, NPL 
dan CAR 
terhadap 
jumlah 
penyaluran 
kredit 
perbankan 
persero.” 

a. DPK (X1) 
b. NPL (X2) 
c. CAR (X3) 
d. Jumlah 

kredit yang 
disalurkan 
(Y) 

Regresi 
berganda 

1. Secara uji simultan 
variabel DPK,NPL 
dan CAR 
berpengaruh 
terhadap jumlah 
penyaluran kredit. 

2. Secara uji parsial 
variabel DPK 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap jumlah 
penyaluran kredit. 
Sementara variabel 
NPL dan CAR tidak 
berpengaruh negatif 
signifikan terhadap 
jumlah penyaluran 
kredit. 

sumber : Olahan Penulis 

 

2.5 Hubungan Antar Variabel Penelitian 

2.5.1 Hubungan CAR Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio permodalan yang menunjukkan 

kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha 

dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi 

bank. Penelitian yang dilakukan Zulcha Mintachus (2016) menjelaskan bahwa 

CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.  
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Bank Indonesia menetapkan kebijaksanaan bagi setiap bank untuk 

memenuhi rasio CAR minimal 8% jika kurang dai 8% maka akan dikenakan 

sanksi oleh Bank Indonesia. Ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan 

ketentuan yang berlaku secara internasional, yaitu standar Bank for International 

Settlement (BIS). Berdasarkan argumentasi diatas maka dapat disimpulkan 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 = Capital Adequacy Ratio Berpengaruh Positif Terhadap Jumlah 

Penyaluran Kredit 

 

2.5.2 Hubungan NPL Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur jumlah kredit yang bermasalah, meliputi kredit kurang lancar, kredit 

diragukan, atau kredit macet terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. 

NPL mencerminkan risiko kredit, Semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko 

kredit yang ditanggung pihak bank. Apabila semakin besar rasio NPL maka akan 

menurunnya penyaluran kredit ke masyarakat. Hal ini dikarenakan perlu adanya 

fokus penyelesaian kredit yang sudah disalurkan dan mengalami masalah. Jika 

tingkat NPL sudah 5% maka Bank Indonesia akan memberhentikan bank tersebut 

untuk menyalurkan kredit. Penelitian yang dilakukan Zulcha Mintachus (2016) 

menjelaskan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran 

kredit. Dengan begitu dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut : 

H2 = Non Performing Loan Berpengaruh Negatif Terhadap Jumlah 

Penyaluran Kredit 
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2.5.3 Hubungan DPK Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 

Dana pihak ketiga sangat penting dan berpengaruh terhadap suatu bank 

dimana dana tersebut merupakan pemasukan terbesar untuk bank agar dapat 

melanjutkan usahanya dalam mengelola dana masayarakat luas, dimana dana itu 

bisa dikelola oleh bank untuk disalurkan kepada masayarakat yang kekurangan 

dana atau biasa disebut dengan penyaluran kredit, selain tujuan untuk 

mengembangkan masyarakat lewat penyaluran kredit dari bank untuk 

penambahan modal kredit juga akan menambah pemasukan atau laba suatu bank 

karena dengan memberikan kredit tersebut bank memperoleh pendapatan bunga 

dari pengembalian kredit yang sudah jatuh tempo sehingga bank dapat 

mengembangkan usahanya karena pendapatan bunga itu merupakan pemasukan 

terbesar bagi bank. Penelitian yang dilakukan Greydi Normalasari (2013) 

menjelaskan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah 

penyaluran kredit. Dengan begitu dapat dibuat hipotesa sebagai berikut : 

H3 : Dana Pihak Ketiga Berpengaruh Positif Terhadap Jumlah Penyaluran 

Kredit 

 

2.5.4 Hubungan CAR Terhadap Return On Assets 

CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan, semakin besar CAR maka 

semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba, karena dengan modal 

yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya 

kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Delsy Setiawati (2014) menjelaskan bahwa CAR terhadap berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap Return on Assets. 

H4 = Capital Adequacy Ratio Berpengaruh Positif Terhadap Return On 

Asset 

 

 

2.5.5 Hubungan NPL Terhadap Return On Assets 

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu pengukuran dari rasio 

risiko usaha bank yang menujukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada 

pada suatu bank. NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian kredit oleh 

debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula 

risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus 

melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali 

kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan 

terhadap pengunaan kredit secara kemampuan dan kepatuhan debitur dalam 

memenuhi kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Delsy Setiawati (2014) 

menjelaskan bahwa NPL terhadap berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Return on Assets. Hal ini menujukkan bahwa perubahan NPL 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return on Assets. Penelitian 

yang dilakukan Luh Putu Sukma Wahyuni Pratiwi dan Ni Luh Putu Wiagustini 

(2015) menjelaskan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
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ROA. Hal ini menujukkan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA. 

H5 : Non Performing Loan Berpengaruh Negatif Terhadap Return On 

Assets 

 

2.5.6 Hubungan DPK Terhadap Return On Assets 

Dana – dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber 

dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80-90%) dari 

seluruh dana yang dikelola oleh bank. Sehingga bank selalu memberikan serta 

menjaga kualitas  layanan (service) yang terbaik kepada nasabah agar bank selalu 

mendapatkan profitabilitas dari aktivitasnya tersebut. Penelitian yang dilakukan 

oleh Delsy Setiawati (2014) menjelaskan bahwa DPK berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return on Assets.  

H6 = Dana Pihak Ketiga Berpengaruh Positif Terhadap Return On 

Assets 

 

2.5.7 Hubungan Jumlah Penyaluran Kredit Terhadap Return On Assets 

Tinggi atau rendahnya penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak bank 

sangat berpengaruh terhadap profitabilitas. Dimana penyaluran kredit merupakan 

variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap profitabilitas perbankan. 

Hal ini tidak lepas dari fungsi bank sendiri yaitu sebagai perantara keuangan 

untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan 

dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan sumber dana terbesar yang 
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paling diharapkan oleh pihak bank. Seperti diketahui bahwa tujuan bank adalah 

mendapatkan profit. Sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya 

semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula. 

Penelitian yang dilakukan Rifqi Zul Fahmi et al. (2016) menjelaskan bahwa 

penyaluran kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Berdasarkan 

hal tersebut dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut : 

H7 = Jumlah Penyaluran Kredit Berpengaruh Positif Terhadap 

Return On Assets 

 

 

2.5.8 Hubungan CAR, NPL dan DPK Terhadap ROA Melalui Jumlah     

Penyaluran Kredit Terhadap ROA 

 

Tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan 

optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat, 

Usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang 

merupakan sumber dana bank. Dari sisi penyaluran dana, hendaknya bank tidak 

semata-mata memperoleh keuntungan saja, tetapi kegiatan bank tersebut harus 

diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Kredit merupakan sumber 

utama penghasilan bagi sebuah bank sekaligus sumber resiko operasi bisnis 

terbesar, oleh karena itu dalam pengelolaan kredit diperlukan suatu manajemen 

kredit yang merupakan pengelolaan kredit yang baik mulai dari perencanaan 

jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis 
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pemberian kredit sampai kepada pengendalian dan pengawasan kredit yang macet. 

Penelitian yang dilakukan P Haryoso dan Bambang Kusdiasmo (2016) 

menjelaskan bahwa CAR dan DPK terhadap ROA melalui jumlah penyaluran 

kredit tidak dapat dimediasi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hipotesa 

sebagai berikut : 

H8 = CAR, NPL, DPK Melalui Jumlah Penyaluran Kredit Tidak 

Berpengaruh Terhadap Return On Assets 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini tentang apakah CAR, NPL dan Dana Pihak Ketiga 

merupakan prediktor dalam mempengaruhi jumlah laba melalui jumlah 

penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank BUMN akan datang dan manakah 

yang signifikan. Berikut adalah kerangka pemikiran : 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
sumber: olahan penulis 

 

CAR	  

NPL	  

Dana	  Pihak	  
ketiga	  

Kredit	   ROA	  

Pengaruh Capital Adequacy Ratio..., Kenanda Sekarsih Ristyasmoro, Ma.-Ibs, 2018



	  
	  
	  
	  

	   	   Indonesia	  Banking	  School	   	  

63	  

2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau 

fakta yang diperoleh dengan jalan penelitian (Dantes, 2012). Jadi hipotesis 

merupakan suatu rumusan yang menyatakan adanya hubungan tertentu antar dua 

variable atau lebih. Hipotesis ini bersifat sementara, dalam arti dapat diganti 

dengan hipotesis lain yang lebih tepat dan lebih benar berdsarkan pengujian. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

H1 : Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap jumlah penyaluran 

kredit pada Bank BUMN. 

H2 : Non Performing Loan berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran 

kredit pada Bank BUMN. 

H3 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap jumlah penyaluran kredit 

pada Bank BUMN. 

H4 : Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap Return On Assets 

pada Bank BUMN. 

H5 : Non Performing Loan berpengaruh negatif terhadap Return On Assets 

pada Bank BUMN. 

H6 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Return On Assets pada 

Bank BUMN. 

H7 : Jumlah penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap Return On Assets 

pada Bank BUMN. 
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H8 : CAR, NPL, DPK Melalui Jumlah Penyaluran Kredit Tidak Berpengaruh 

Terhadap Return On Assets pada Bank BUMN.  
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             BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.Objek Penelitian 
 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan mulai bulan September 2017, jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan 

keuangan dari Bank Umum Milik Negara di listing BEI per 4 Agustus 2017. 

Sumber data diperoleh dari website Bursa efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

Sedangkan untuk data penelitian merupakan pooling data yaitu gabungan antara 

deret waktu (time series) selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 

2016. 

 

3.1.2 Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Milik 

yang di listing BEI sebanyak 43 bank (sumber: BEI 4 Agustus 2017). Penarikan 

sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sampel 

merupakan bank yang termasuk dalam kategori IPO yang selalu mempublikasikan 

data keuangan secara lengkap selama periode 31 Desember 2010 sampai dengan 

31 Desember 2016 dan termasuk ke dalam kategori Bank Umum Milik Negara 

(BUMN). Populasi bank yang termasuk dalam kategori IPO yang memenuhi 

kriteria sebayak 4 bank, sedangkan 39 bank lainnya tidak memenuhi kriteria. 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

didapat melalui laporan keuangan triwulan yang diterbitkan oleh bank tersebut. 

Data berupa laporan keuangan triwulan yang diterbitkan 4 kali yaitu triwulan I, 

triwulan II, triwulan III dan tahunan dari Bank Umum Milik Negara di listing 

BEI. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel eksogen yang diproksikan dengan 

Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Dana Pihak 

Ketiga (DPK). Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel intervening yang 

diproksikan dengan jumlah penyaluran kredit. Disamping itu, penelitian ini 

menggunakan 1 variabel endogen yang diproksikan dengan rasio Return on Assets 

(ROA) dengan jangka waktu penelitian periode 2010-2016 pada BUMN. 

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu : 

1. Studi Dokumenter 

Pengumpulan data sekunder yang berupa data berupa laporan keuangan 

tahunan diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. 

Menurut Klein dalam Hendryadi dan Suryani (2014), ukuran sampel yang 

memadai untuk menentukan dan menilai analisis jalur disarankan adalah 20 kasus 

per parameter (variabel yang diukur) dalam model. Dalam penelitian ini terdapat 5 

variabel. 
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Kriteria bank yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut : 

1. Bank umum yang telah go public di Bursa Efek Indoesia (BEI) pada 

periode penelitian. 

2. Sebagian besar kepemlikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. 

3. Tersedia data laporan keuangan selama periode waktu penelitian 2010-

2016. 

4. Bank yang diteliti masih beroperasi selama periode waktu penelitian 2010-

2016. 

 

Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 4 bank yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No. Nama Bank Kode 

1. PT Bank Mandiri Tbk. BMRI 

2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. BBRI 

3 PT Bank Negara Indonesia 46 Tbk. BBNI 

4. PT Bank Tabungan Negara Tbk. BBTN 
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3.4 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel 

 
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Menurut Singgih Santoso (2015) variabel endogen (variabel Y) adalah 

variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen (eksogen). 

Variabel endogen ditunjukkan dengan adanya anak panah yang menuju 

variabel tersebut. Dalam penelitian ini variabel Y adalah aspek 

profitabilitas yang diukur dengan ROA. 

2. Menurut Sugiyono (2014) variabel intervening (penghubung) adalah 

variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel 

independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan 

tidak dapat diamati dan diukur. Dalam Penelitian ini variabel Z adalah 

aspek jumlah penyaluran kredit. 

3. Menurut Singgih Santoso (2015) variabel eksogen (variabel X) adalah 

variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel 

eksogen ditunjukkan dengan adanya anak panah yang berasal dari variabel 

tersebut menuju ke variabel endogen. Dalam penelitian ini variabel X 

adalah : CAR, NPL dan DPK. 

a. NPL merupakan rasio antara kredit bermasalah terhadap kredit 

yang disaluran (X1). 

b. CAR merupakan rasio antara modal sendiri terhadap aktiva 

tertimbang menurut resiko (X2). 

c. DPK merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami 

kesulitan dalam pencarian dana (X3). 
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Berdasarkan uraian diatas dapat diringkas dalam tabel berikut : 

 
Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 
 

No. Variabel Definisi Pengukuran Skala 
Pengukuran  

Sumber 

1. CAR Perhutungan Modal 
dan Aktiva 
Tertimbang Menurut 
Risiko dilakukan 
berdasarkan 
ketentuan Kewajiban 
Penyediaan Modal 
Minimum yang 
berlaku. 

Modal Bank 
                    X 100% 
ATMR 

Rasio Peraturan Bank 
Indonesia 
No.15/12/2013 

2. NPL a. Kredit 
merupakan kredit 
yang diberikan 
kepada pihak 
ketiga (tidak 
termasuk kredit 
kepada bank 
lain). 

b. kredit bermasalah 
adalah kredit 
dengan kualitas 
kurang lancar, 
diragukan dan 
macet. 

c. kredit bermasalah 
dihitung secara 
gross (tidak 
dikurangi PPAP). 

d. Angka dihitung 
per posisi (tidak 
disetahunkan) 

      Kredit 
     bermasalah 
                         X 100% 
      Total kredit        
K 

Rasio Peraturan Bank 
Indonesia 
No.17/11/2015 

3. DPK Dana yang 
dipercayakan oleh 
masyarakat kepada 
bank atau dana yang 
bersumber dari pihak 
ke tiga dan dihimpun 
oleh sektor 
perbankan  
a. Tabungan 

Total jumlah 
simpanan yang 
terdiri dari 
Tabungan, Deposito 
dan Giro. 

Rasio Surat Edaran 
Bank Indonesia 
No.17/17/DKM
P 26 Juni 2015 
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Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel (Lanjutan) 
 
 

sumber : data olahan penulis 
 
 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data adalah interprestasi untuk penelitian 

yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rangka 

mengungkap fenomena sosial tertentu. Analisis data adalah proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

No. Variabel Definisi Pengukuran Skala 
Pengukuran  

Sumber 

  b. Deposito 
c. Giro 

   

4. Jumlah 
penyaluran 
kredit 

Dana bank yang 
diperoleh untuk 
disalurkan kepada 
masyarakat dalam 
bentuk  pemberian 
kredit atau 
pembiayaan dan 
bantuan teknis dalam 
rangka 
pengembangan usaha 
mikro, kecil dan 
menengah. 

Total seluruh jumlah 
kredit yang 
diberikan 

Rasio Peraturan Bank 
Indonesia 
No.17/12/PBI/ 
2015 

5. ROA Perbandingan antara 
laba sebelum pajak 
dalam kurun waktu 
12 bulan terakhir 
atau 1 tahun pada 
suatu bank dengan 
total aktiva bank dan 
rasio dari odal yang 
diinvestasikan dalam 
keseluruhan aktiva 
untuk menghasilkan 
keuntungan. 

Laba sebelum 
Pajak 
                         X100% 
Rata-rata 
 total Aset 

Rasio Surat Edaran 
Surat Edaran 
Bank Indonesia 
13/24/DPNP/ 
2011 
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diimplementasikan. Teknik pengolahan dan analisis digunakan untuk 

menginterpretasikan dan menganalisis data. 

 

3.5.1 Analisis Model Penelitian 

Sesuai model yang dikembangkan dalam penelitian ini maka alat analisis 

data yang digunakan adalah Model Struktural dengan Variabel Observed (Analisis 

Jalur atau Path Analysis) yang dioperasikan melalui Program LISREL 8.8. 

Menurut Hendryadi dan Suryani (2014), tujuan dari analisis jalur adalah untuk 

memberikan perkiraan besarnya pengaruh pada hubungan kausal dari serangkaian 

hubungan variabel ditampilkan melalui penggunaan diagram jalur. 

 

3.5.1.1 Analisis Jalur Path  

Analisis jalur yang dikenal dengan Path Analysis dikembangkan pertama 

pada tahun 1920-an oleh seorang ahli genetika, yaitu Sewall Wright. Menurut 

Ghazali (2011) untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode 

analisis jalur (path analysis). Analisis Jalur merupakan perluasan dari analisis 

regresi berganda dan bivariat. Analisis jalur adalah perluasan analisis regresi 

untuk menaksir hubungan kualitas antar variabel yang telah ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan teori. 

Menurut Haryadi Sarjono dan Winda Julianti (2013) Analisis jalur 

digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung 

(pengaruh yang terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat yang melalui 
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perantara) dan pengaruh total suatu variabel eksogen (variabel bebas) terhadap 

variabel endogen (variabel terikat). 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis) karena di 

antara variabel eksogen dengan variabel endogen terdapat variabel penghubung 

yang mempengaruhi. Selain itu, alasan lainnya dalam menggunakan analisis jalur 

adalah karena pada penelitian sebelumnya metode analisis yang digunakan 

berkaitan dengan regresi berganda. Dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel, 

yaitu variabel eksogen terdiri dari  CAR, NPL dan DPK. Variabel intervening 

terdapat jumlah penyaluran kredit sedangkan variabel endogen terdapat ROA. 

 

 

Analisis Jalur dalam penelitian ini menggunakan persamaan struktural : 

 

a. Persamaan struktural I  

Pengaruh CAR, NPL, DPK terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 

Kredit = β1CAR + β2NPL + β3DPK + e1 ......................(1) 

 

b. Persamaan struktural II 

ROA  = β1CAR + β2NPL + β3DPK + β4Kredit + e2 ...(2) 

Keterangan: β: Koefisien Konstanta 

  e: error term 
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Gambar 3.1 

Analisis Jalur Pengaruh CAR, NPL, DPK terhadap ROA 

melalui jumlah penyaluran kredit 

sumber : olahan penulis 

 

 

 

 

 

 H3    H8 

 

 

 

 

          
  

 

 

3.5.2 Menilai Kriteria Goodness Of Fit  

Pada langkah ini dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian model melalui 

telaah terhadap kesesuaian model melalui telah terhadap berbagai kriteria 

Goodness-of-Fit, urutannya adalah: 

 

 

 

H2 

H5 

H6 

H7 

H4 

H1 

 

CAR	  

NPL	  

Dana	  Pihak	  
ketiga	  

Kredit	   ROA	  
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1. Normalitas data 

Assestment of normality merupakan output untuk menguji apakah data 

normal secara multivariat sebagai syarat asumsi yang harus dipenuhi dengan 

Maximum Likelihood (ML) (Imam Ghozali, 2014).  

 

2. Outliers 

Mahalanobis distance untuk mengukur apakah data ada yang outlier 

yaitu mendeteksi apakah nilai observasi jauh berbeda. Mahalanobis d-

squared digunakan untuk mengukur jarak skor hasil observasi terhadap 

nilai centroid (Imam Ghozali, 2014). 

 

3. Multicollinearity dan singularity  

Digunakan untuk melihat apakah terdapat multikolineritas dan 

singularitas dalam sebuah kombinasi variabel. Indikasi adanya 

multikolineritas dan singularitas dapat diketahui melalui nilai determinan 

matriks kovarians yang benar-benar kecil, atau mendekati nol (Imam 

Ghozali, 2014).  

 

3.5.3 Absolut Fit Measures  

Dalam penelitian ini dengan model persamaan struktural Variabel 

Observed atau variabel yang dapat langsung diukur, yaitu berupa rasio keuangan 

serta jumlah dana pihak ketiga maka Absolut Fit Measures yang digunakan yaitu 
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Likelihood- Ratio- Chi Square Statistics yaitu ukuran fundamental dari overall fit 

(Imam Ghozali, 2014).  

 

3.6.Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t 

digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t 

adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai thitung < ttabel (1,96), maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan 

hipotesis alternatif ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai thitung > ttabel (1,96), maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis 

alternatif tidak dapat ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

3. Ho : βi ≤ 0 artinya Ho tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan 

antara variabel bebas dan variabel terikat. 

4. Ha : βi > 0 artinya Ha ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. 

 

3.6.1 Uji Intervening 

Model penelitian memberikan adanya pengaruh tidak langsung dari CAR, 

NPL, dan DPK terhadap ROA melalui jumlah penyaluran kredit. Efek tidak 
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langsung adalah efek yang muncul melalui variabel intervening. Uji intervening 

dilakukan dengan menggunakan uji t untuk membuktikan bahwa jumlah 

penyaluran kredit dapat memediasi pengaruh variabel CAR, NPL dan DPK 

terhadap ROA. 

Pengujian signifikansi hubungan dengan menggunakan program  LISREL 

8.8. untuk pengujian analisis jalur ditentukan dengan :  

a. Jika nilai thitung > ttabel (1,96), menunjukkan variabel intervening dapat 

jika nilai thitung > ttabel (1,96), memediasi  pengaruh antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  

b. Jika nilai thitung < ttabel (1,96), menunjukkan variabel intervening tidak 

dapat memediasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

3.6.2 Koefisien Determinasi Total  

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penelitian ini pengukuran 

koefisien determinasi total menggunakan pengukuran koefisien determinasi total. 

Hal ini dikarenakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan path 

analysis. Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan: 
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Interpretasi terhadap Rm sama dengan interpretasi koefisien determinasi 

(R) pada analisis regresi. Model dapat menjelaskan informasi yang terkandung di 

dalam data, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain dan error.   
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BAB IV 

ANALISIS DAN BAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
	  
4.1.1 Sejarah LKB dan LKBB 

 

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

Lembaga Keuangan Bank atau LKB dan Lembaga Keuangan Bukan Bank atau 

LKBB. Contoh lembaga keuangan bukan bank adalah asuransi, pegadaian, modal 

ventura, leasing, dan sejenisnya dan contoh lembaga keuangan bank adalah bank 

sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPT. Bank sentral adalah 

lembaga keuangan yang memiliki otoritas dibidang moneter disamping otoritas 

lainnya seperti otoritas mengawasi dan membina bank-bank. Bank sentral Negara 

Republik Indonesia adalah Bank Indonesia dengan status, fungsi, dan peranannya 

diatur dalam Undang – Undang Bank Sentral. Bank umum dan BPR sering 

disebut bank komersial atau bank pelaksana karena bank yang mencari laba atau 

bank yang melaksanakan kebijakan bank sentral. Dalam bahasa sehari – hari 

disebut bank dan didefiniskan sesuai dengan perkembangan ekonomi Indonesia. 

Awalnya, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dalam peredaran 

uang (Undang – Undang Nomor 14, tahun 1967), kemudian didefinisikan menjadi 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
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meyalurkan kembali dana yang terkumpul tersebut ke masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak (Undang – Undang nomor 7 tahun 1992 

tentang Perbankan yang telah disempurnakan dengan Undang – Undang nomor 10 

Tahun 1998). Lembaga keuangan yang diatur dengan undang – undang di luar 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah 

disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk dalam 

lembaga keuangan bukan bank. Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 

dengan jelas memberikan pengertian  tentang bank. Bank umum adalah sebuah 

bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank 

perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang menerima simpanan yang hanya 

bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan 

dengan itu. 

Pada periode 1967 hingga 1983, merupakan kondisi perekonomian yang 

penuh kelangkaan faktor produksi atau scarcity economy dan awal tahun 1967 

tingkat inflasi yang sangat tinggi, yaitu berkisar 650% yang mendorong 

masyakarat tidak berminat menabung sehingga sumber dana dari masyarakat 

menjadi langka. Dengan kondisi tersebut, lembaga perbankan dengan teknologi 

dan prasarana yang masih sederhana diproteksi oleh pemerintah yang dalam hal 

itu adalah Bank Indonesia dengan cara mengatur suku bunga simpanan dan kredit, 

semua devisa dalam perekonomian dikumpulkan di Bank Indonesia, 

pengembangan pasar modal walaupun masih bersifat embrio. Bank Indonesia 

memfokuskan ke beberapa bank untuk bertugas membiayai sektor utuma tertentu. 

Bank BNI 46 ditugasi membiayai sektor industri, Bank Dagang Negara ditugasi 
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membiayai sektor pertambangan, Bank BRI ditugasi membiayai sektor koperasi, 

pertanian dan nelayan. Bank Bumi Daya membiayai sektor perkebunan, Bank 

Ekspor Impor Indonesai membiayai sektor pengolahan barang untuk ekspor, dan 

Bank Pembangunan membiayai kredit jangka panjang.  

Pada tahun 1984 – 1988 adalah periode yang sangat berat bagi 

perekonomian Indonesia karena turunnya harga minyak di pasaran dunia sehingga 

di akhir tahun 1983 terjadi defisit transaksi berjalan dan menurunkan dana 

pembangunan ekonomi pada akhirnya terjadi kemerosotan ekonomi. Pada tanggal 

1 Juni 1993, dikeluarkan paket kebijakan di bidang perbankan yang disebut Paket 

1 Juni 1983. Paket ini merupakan titik awal dari serangkaian deregulasi perbankan 

untuk periode berikutnya. Tujuan paket 1 Juni 1983 adalah untuk mendorong 

perbankan dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya khususnya dalam 

memobilisasi dana dalam negeri dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk 

kredit ke sektor ekonomi yang produktif. 

Pada tahun 1988 sampai tahun 1996 jumlah bank umum meningkat 

jumlahnya dari 63 bank umum menjadi 240 bank dan BPR juga meningkat dari 

423 bank menjadi 1.987 bank. Paket 29 januari 1990 yang sering disebut Pakjan 

90 yang merupakan kebijakan uang ketat atau tight money policy dengan cara 

mengurangi Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI dan menarik kembali 

fasilitas KLBI yang diberikan kepada lembaga perbankan yang pelaksanaannya 

dimulai bulan Mei 1990 dan KLBI berakhir tahun 1995. Periode tahun 1997- 

2000 merupakan periode krisis moneter yang ditandai oleh tingginya suku bunga 
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uang dibanding dengan periode sebelum krisis moneter. Suku bunga deposito 

berjangka mencapai 30% per tahun yang disebabkan oleh : 

a. Dampak kebijakan uang ketat dalam bentuk penarikan Kredit Likuiditas 

Bank Indonesia mulai Mei 1990 yang tertuang dalam Paket Januari 1990 

walaupun berhasil menurunkan inflasi, namun berdampak meningkatnya 

suku bunga uang. 

b. Para bankir kurang berhati – hati dalam menyalurkan kredit yang akhirnya 

membengkakkan kredit nonlancar atau Non Performing Loan (NPL) mulai 

tahun 1989 s/d tahun 1990. 

c. Bank tidak memapu beroperasi secara efisien karena terbiasa tidak efisien 

sejak sebelumnya. 

Perbankan Indonesia dalam tahun 1999 memperlihatkan tanda – tanda 

pemulihan yang tercermin dari aspek sumber dana, permodalan, profitabilitas, dan 

Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Kepercayaan masyarakat terhadap bank mulai 

pulih yang tercermin dari peningkatan dana pihak ketiga. Risiko suku bunga 

mulai menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah simpanan yang dihimpun 

oleh bank dna bank – bank telah memperoleh spread bunga. Fungsi intermediasi 

perbankan belum pulih sepenuhnya, jumlah utang pemerintah berupa obligasi 

pemerintah cukup tinggi yang pada akhirnya ditanggung oleh rakyat. 

Dari perkembangan itu, terlihat ada lima tonggak sejarah perubahan 

lingkungan perbankan Indonesia. Pertama, titik awal mulai adanya pengaturan 

perbankan adalah sejak dikeluarkan Undang – undnag Pokok Perbankan No.14 
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Tahun 1967 dan Undang – Undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. 

Kedua, deregulasi perbankan pada tahun 1983 yang ditandai dengan dimulai 

adanya kebebasan bank – bank dalam menjalankan usahanya. Ketiga, ketentuan 

deregulasi lanjutan yang disebut Paket 27 Oktober 1988 yang memberikan 

kemudahan di dalam pendirian bank umum atau kantor cabang bank umum dan 

BPR yang secara struktural telah mengubah pasar perbankan dari seller market 

menjadi buyer market. Keempat, adalah periode krisis perbankan yang dimulai 

tahun 1997. Kelima, adalah fase penguatan bank dengan terbitnya arsitektur 

perbankan Indonesia mulai berlaku dari tahun 2004 hingga 2010. Setiap periode 

perkembangan perbankan tersebut menciptakan lingkungan perbankan yang khas 

yang tidak sedikit mempengaruhi kinerja bank minimal dengan ukuran CAMEL 

(Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity) sehingga tidak sedikit 

bank yang terakuisisi, merger, take over, dan bahkan terlikuiditas, khususnya 

dalam periode tahun 1997 hingga tahun 2005 (Sudirman, 2013). 

	  
	  
4.1.2   Bank BUMN 
 
4.1.2.1 PT Bank Mandiri 
 

Bank Mandiri didirikan pada 2 oktober 1998, sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada 

bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang 

Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur 

menjadi Bank Mandiri. Masing-masing dari keempat legasi bank memainkan 

peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Bank 
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Mandiri telah memfokuskan perhatiannya pada peningkatkan kinerja keuangan 

serta kualitas aktiva produktifnya. Nasabah Bank Mandiri yang terdiri dari 

berbagai segmen merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Sampai 

dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun 

memberikan kontribusi dalam pada Indonesia.  

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengoperasikan jaringan layanan yang 

luas. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan direktori jaringan kantor perbankan 

Indonesia 2016, layanan Bank Mandiri mencakup 136 Kantor Cabang, 2.072 

Kantor Cabang Pembantu, 245 Kantor Kas, 106 Payment Point dan 17.393 unit 

ATM. Sedangkan berdasarkan data dan statistik saat ini (Maret 2018) yang 

diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Mandiri telah meluaskan jaringan 

layanan di Shanghay, Hongkong, Singapore, Timor Leste dan Cayman Island. 

 

4.1.2.2 PT Bank Rakyat Indonesia 
 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank milik 

pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia pada awalnya 

didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Pada 

tanggal 16 Desember 1895 lahirlah de Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der 

Inlandsche Hoofden yang memiliki arti sebagai bank bantuan dan simpanan milik 

kaum priyayi Purwokerto, yang menjadi cikal bakal BRI. Peraturan pemerintah 

No. 1 tahun 1946 Pasal 1 manyatakan BRI sebagai Bank Pemerintah pertama 

Republik Indonesia. Sejak tanggal 1 Agustus 1992, dilakukan penyesuaian bentuk 

status hukum dan BRI berubah menjadi PT Bank Rakat Indonesia (Persero). 
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Penyesuaian tersebut berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 

dan Peraturan pemerintah RI No. 21 tahun 1992. Kepemilikan Bank BRI saat itu 

masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, 

Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menjual sahamnya ke publik. 

Hingga saat ini Pemerintah Republik Indonesia memiliki 70% saham Bank BRI 

dan sisanya sebesar 30% dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun 

institusi, domestik dan asing. 

Hingga kini, Bank Rakyat Indonesia tetap konsisten memfokuskan diri 

pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan 

fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Untuk menunjang hal tersebut, 

Bank Rakyat Indonesia memiliki jaringan yang luas mencapai luar negeri, tingkat 

kecamatan dan menjangkau masyarakat di pelosok pedesaan, sehingga mampu 

menunjang perekonomian masyarakat. 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengoperasikan jaringan 

layanan yang luas. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan direktori jaringan kantor 

perbankan Indonesia 2016, layanan BRI mencakup 463 Kantor Cabang, 5.964 

Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja, 3.526 Kantor Kas, 26 Payment Point 

dan 2.587 unit ATM. Sedangkan berdasarkan data dan statistik saat ini (Maret 

2018) yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank BRI telah meluaskan 

jaringan layanan di Singapore, New York dan Cayman Island. 

	  
	  
4.1.2.3 PT Bank Negara Indonesia 
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Berdiri sejak 1946 BNI sejak dahulu dikenal sebagai Bank Negara 

Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah 

Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya Bank BNI sempat 

berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam 

peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946 sebelum akhirnya 

beroperasi sebagai bank komersial. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan 

alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, yakni 

ORI atau Oeang Republik Indonesia pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 

1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Pada tahun 1955, terdapat 

penambahan modal pada bank BNI, status bank bank BNI diubah menjadi bank 

komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasai pelayanan yang lebih baik 

dan luas bagi sektor usaha nasional. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati 

sebagai hari keuangan nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada 

tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai hari bank nasional. Peranan bank BNI untuk 

mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya 

inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke 

pada tahun 1960 dengan berbagai layanan perbankan. Disamping itu, kemampuan 

bank BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, 

sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas 

perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. 

Sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 1968, Bank Negara 

Indonesia 1946 sebagai bank umum bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan 

berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Sejak tanggal 29 April 
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1992, dilakukan penyesuain bentuk status hukum dan BNI berubah menjadi PT 

Bank Negara Indonesia (Persero). Sementara pada tahun 1996 BNI sebagai Bank 

BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya 

di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. 

Pemerintah Republik Indonesia saat ini memiliki 60% saham BNI dan 

sisanya sebesar 40% dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, 

domestik dan asing. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengoperasikan 

jaringan layanan yang luas. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan direktori 

jaringan kantor perbankan Indonesia 2016, layanan BNI mencakup 168 Kantor 

Cabang, 912 Kantor Cabang Pembantu, 543 Kantor Kas, 106 Payment Point dan 

15.962 unit ATM. Sedangkan berdasarkan data dan statistik saat ini (Maret 2018) 

yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank BNI telah meluaskan jaringan 

layanan di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapore, Yangon dan 

Osaka. Saat ini BNI tercatat sebagai Bank nasional ke 4 terbesar di Indonesia, 

dilihat dari total asset senilai Rp709.330, total kredit senilai Rp 441.314 serta total 

dana pihak ketiga senilai Rp 492.748. 

 

4.1.2.4 PT Bank Tabungan Negara 

Bank Tabungan Negara adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk 

perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Masa 

pemerintahan Belanda pada tahun 1897 menjadi cikal bakal Bank BTN dengan 

diawali didirikannya Postspaarbank di Batavia. Namun pada 1 April 1942 beralih 

menjadi Tyokin Kyoku atau Chokinkyoku pada masa pemerintahan Jepang. Setelah 
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proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah 

Indonesia dan diubah namanya menjadi Bank Tabungan Pos pada tahun 9 

Februari 1950 dan menjadi satu-satunya lembaga tabungan di Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 tahun 1963 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, 

maka resmi sudah nama Bank Tabungan Pos berganti nama menjadi Bank 

Tabungan Negara. Pada tahun 1992, dilakukan penyesuain bentuk status hukum 

dan BTN berubah menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero). 

Pemerintah Republik Indonesia memberikan kepercayaan melalui menteri 

BUMN dalam surat No. 5- 544/MMBU/2002 memutuskan Bank BTN sebagai 

Bank Umum dengan fokus Bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Hingga 

saat ini Bank BTN telah mendapatkan penghargaan dalam ajang Anugrah 

perbankan Indonesia VI 2017 sebagai peringkat 1 Bank terbaik Indonesia 2017. 

Hal ini tidak lepas dari bentuk kepercayaan serta dukungan Pemerintah Republik 

Indonesia serta masyarakat terhadap kinerja Bank BTN. 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengoperasikan jaringan 

layanan yang luas. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan direktori jaringan kantor 

perbankan Indonesia 2016, layanan BTN mencakup 88 Kantor Cabang, 246 

Kantor Cabang Pembantu, 3.433 Kantor Kas, 26 Payment Point dan 1.829 unit 

ATM. 
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4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 
 

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian 
 
 

Tabel 4.1 
Deskripsi Data Bank BUMN 

 

 

 

 

sumber : data diolah 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio permodalan yang menunjukkan 

kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha 

dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi 

bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup 

oleh Equity bank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah 

bank. Nilai rata – rata CAR dalam penelitian ini sebesar 17.63% dengan nilai 

maksimum sebesar 23.3% dan nilai minimum sebesar 13.2%. 

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur jumlah kredit yang bermasalah, meliputi kredit kurang lancar, kredit 

diragukan, atau kredit macet terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. 

NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko 

kredit yang ditanggung pihak bank. Apabila semakin besar rasio NPL maka akan 

 Rata-Rata Nilai Maksimum Nilai Minimum 
CAR 17.63 23.3 13.2 

NPL 3.20 6.7 1.2 
DPK 316.201.803,1 762.500.704 37.846.892 

KREDIT 274.979.511,9 663.420.000 11.460.580 
ROA 1.45 10.24 0.07 
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menurunnya penyaluran kredit ke masyarakat. Dalam penelitian ini nilai rata – 

rata NPL sebesar 3.20% dengan nilai maksimum 6.7% dan nilai minimum sebesar 

1.2%. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah salah satu sumber dana terbesar yang 

diperoleh dari masyarakat. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini 

untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank. Hasil 

deskriptif dalam penelitian in adalah nilai rata – rata DPK sebesar 316.201.803,1 

(dalam milyar) dengan nilai maksimum 762.500.704 (dalam milyar) dan nilai 

minimum sebesar 37.846.892 (dalam milyar). 

Kredit merupakan salah satu aktivitas utama bank yang memberikan 

profitabilitas lebih dominan jumlahnya, untuk itu semakin besar kredit yang 

disalurkan bank akan menciptakan pendapatan bunga kredit lebih besar. Nilai rata 

– rata kredit dalam penelitian ini sebesar 274.979.511,9 (dalam milyar) dengan 

nilai maksimum 663.420.000 (dalam milyar) dan nilai minimum sebesar 

11.460.580 (dalam milyar). 

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas, dalam 

analisis  laporan  keuangan rasio  ini  paling  sering  diperhatikan, 

karena  mampu  menunjukkan  keberhasilan  perusahaan  menghasilkan 

keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA suatu bank, semakin tinggi pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut. Dalam hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa nilai rata – rata ROA sebesar 1.45% dengan nilai maksimum 10.24% dan 

nilai minimum sebesar 0.07%. 
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4.2.2 Analisis Statistik Data 
 

Sebelum koefisien diinterpretasikan, maka pengujian pertama adalah 

melakukan evaluasi atas kecocokan model (goodness of fit). Di dalam penelitian 

ini model fit sempurna dengan nilai degree of freedom 0 dan p-value pada Chi-

Square = 0.  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur dengan bantuan program 

LISREL 8.80. Penggunaan program LISREL ini dilakukan untuk mengestimasi 

efek langsung (direct effect) sekaligus menguji signifikasi efek tidak langsung 

(indirect effect) secara bersamaan. Hasil analisis selanjutnya dijelaskan sebagai 

berikut : 

Gambar 4.1  
Hasil Lintasan Model Struktural 

sumber : data diolah 
	  
	  
	  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

H7 
Hipotesis =-0,02 

Uji t=-0,18 

H2 
Hipotesis =-0,14 

Uji t=-0,94 

CAR	  

NPL	  

Dana	  Pihak	  
ketiga	  

Kredit	   ROA	  

H1 
Hipotesis=-0,36 Uji t=1,00 

H3 
Hipotesis=0,69 Uji t=9,13 

H4 
Hipotesis=-0,26 Uji t=-0,61 

H5 
Hipotesis=-0,28 Uji t=-1,59 

H6 
Hipotesis=0,29 Uji t=2,47 

H8 
Hipotesis 

CAR,NPL,DPK = 
-0,18, -0,18, 0,18 
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  Pembahasan selanjutnya adalah menginterpretasikan persamaan struktural 

sebagai berikut : 

I. R square (R2) pada persamaan pertama adalah sebesar 0,55 artinya bahwa  

kemampuan variabel CAR, NPL dan DPK menjelaskan variasi jumlah 

penyaluran kredit adalah sebesar 55%, sedangkan sisanya 45% dipengaruhi 

faktor lain diluar model. 

II. R square (R2) pada persamaan kedua adalah sebesar 0,21 artinya bahwa  

kemampuan variabel CAR, NPL, DPK dan Jumlah Penyaluran Kredit 

menjelaskan variasi Return on Assets (ROA) adalah sebesar 21%, sedangkan 

sisanya 79% dipengaruhi faktor lain diluar model. 

 

4.2.3	  Pengujian	  Hipotesis	  

	  

Parameter uji hipotesis menggunakan perbandingan nilai t, yaitu jika nilai 

thitung > ttabel (1,96) maka hipotesis Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak 

sedangkan jika nilai thitung < ttabel (1,96) maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha 

ditolak. Rangkuman hasil pengujian hipotesis selanjutnya dirangkum sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Pengujian Hipotesis 

No. Hipotesis yang Diajukan Hipotesis 

H1 
Ada pengaruh yang signifikan CAR terhadap 

Jumlah Penyaluran Kredit. 

Ho1 tidak dapat 

ditolak 
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Tabel 4.2 

Pengujian Hipotesis (Lanjutan) 

No. Hipotesis yang Diajukan Hipotesis 

H2 Ada pengaruh yang signifikan NPL terhadap Jumlah 

Penyaluran Kredit 

Ho2 tidak dapat 

ditolak 

H3 Ada pengaruh yang signifikan DPK terhadap Jumlah 

Penyaluran Kredit. 

Ho3 ditolak 

H4 Ada pengaruh yang signifikan CAR terhadap Return 

On Assets (ROA) 

Ho4 tidak dapat 

ditolak 

H5 Ada pengaruh yang signifikan NPL terhadap Return 

On Assets (ROA) 

Ho5 tidak dapat 

ditolak 

H6 Ada pengaruh yang signifikan DPK terhadap Return 

On Assets (ROA) 

Ho6 ditolak 

H7 Ada pengaruh yang signifikan Jumlah Penyaluran 

Kredit terhadap Return On Assets (ROA) 

Ho7 tidak dapat 

ditolak 

H8 Ada pengaruh tidak langsung CAR, NPL dan DPK 

terhadap ROA melalui Jumlah Penyaluran Kredit 

Ho8 tidak dapat 

ditolak 
Sumber : Data Diolah (2018) 

	  
	  
	  
1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap jumlah penyaluran kredit 

Berdasarkan gambar diagram unstandardized, hasil uji menunjukkan 

bahwa pengaruh CAR terhadap jumlah penyaluran kredit sebesar -0,36 dengan 

thitung sebesar -1,00. Nilai tersebut belum memenuhi syarat karena thitung lebih kecil 

daripada 1,96 sehingga Ho tidak dapat ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan CAR tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah 

penyaluran kredit. CAR juga berperan penting dalam penyaluran kredit perbankan 

pada perbankan di Indonesia. Dalam teori yang dijelaskan sebelumnya, dalam 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio..., Kenanda Sekarsih Ristyasmoro, Ma.-Ibs, 2018



	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   Indonesia	  Banking	  School	   	  

93	  

CAR terkandung sumber daya modal yang dimiliki oleh pihak bank yang dapat 

digunakan untuk menjamin penyaluran kredit yang mengandung risiko. Dalam 

hipotesis pertama variabel CAR berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit. Namun setelah dilakukan pengujian pada model maka 

hasil yang didapat tidak sesuai dengan teori yang ada. Begitupula dengan 

penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan Greydi Normala Sari (2013), 

menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit.  

	  

2. Pengaruh Non Performing Loan terhadap jumlah penyaluran kredit 

Berdasarkan gambar diagram unstandardized, hasil uji menunjukkan 

bahwa pengaruh NPL terhadap jumlah penyaluran kredit sebesar -0,14 dengan 

thitung sebesar -0,94. Nilai tersebut belum memenuhi syarat karena thitung lebih kecil 

daripada 1,96 sehingga Ho tidak dapat ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan NPL tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah 

penyaluran kredit. Menurut hasil data penelitian ini memiliki hasil yang konsisten 

dengan hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh negatif dan 

signifikan NPL terhadap jumlah penyaluran kredit. Hal penelitian tersebut sesuai 

dengan penelitian sebelumnya oleh Desi Pujiastuti et al (2013) bahwa Non 

Performing Loan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah 

penyaluran kredit. Namun arah dari hasil penelitian ini NPL terhadap jumlah 

penyaluran sesuai dengan teori yaitu semakin tinggi angka NPL maka bank akan 

menurunkan jumlah penyaluran kredit kepada debitur dan berfokus dalam 

menyelesaikan kredit yang bermasalah. 
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3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap jumlah penyaluran kredit 

Berdasarkan gambar diagram unstandardized, hasil uji menunjukkan 

bahwa pengaruh DPK terhadap Jumlah Penyaluran Kredit sebesar 0,69 dengan 

thitung sebesar 9,13. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya 

nilai thitung lebih besar dari 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan DPK 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. 

Hipotesis ketiga yang diajukan menunjukkan nilai positif dan signifikan dana 

pihak ketiga terhadap jumlah penyaluran kredit. Konsisten dengan penelitian 

sebelumnya oleh Greydi Normala Sari (2013) bahwa dana pihak ketiga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Dari hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun 

merupakan pemasukan terbesar untuk bank. Tujuannya agar bank dapat 

mengelola dana masyarakat yang sudah dihimpun untuk dapat dikelola dan 

disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana.  

 

4. Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Return On Assets 

Berdasarkan gambar diagram unstandardized, hasil uji menunjukkan 

bahwa pengaruh CAR terhadap Return On Assets sebesar -0,26 dengan thitung 

sebesar -0,61. Nilai tersebut belum memenuhi syarat karena nilai thitung lebih kecil 

dari -1,96 sehingga Ho tidak dapat ditolak. Menurut hasil dari data penelitian ini 

dapat disimpulkan CAR tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Return 

On Assets, hasil tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh A.A. Yogi 

Prasanjaya (2013). Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori. Hasil 
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menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh yang kecil terhadap ROA 

perusahaan perbankan. Hal ini dapat terjadi karena peraturan Bank Indonesia yang 

mengharuskan CAR minimal sebesar 8% menyebabkan bank-bank berusaha 

menjaga CAR yang dimilikinya sesuai dengan peraturan. Selain itu, hal ini juga 

dapat terjadi dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal ataupun faktor internal 

yang dapat mempengaruhi nilai CAR perusahaan perbankan. 

 

5. Pengaruh Non Performing Loan terhadap Return On Assets 

Berdasarkan gambar diagram unstandardized, hasil uji menunjukkan 

bahwa pengaruh NPL terhadap Return On Assets sebesar -0,28 dengan thitung 

sebesar -1,59. Nilai tersebut belum memenuhi syarat karena thitung lebih kecil 

daripada -1,96 sehingga Ho tidak dapat ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan NPL tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Return On 

Assets. Hipotesis kelima yang diajukan menunjukkan nilai negatif dan tidak 

signifikan Non Performing Loan terhadap Return On Assets. Konsisten dengan 

temuan sebelumnya oleh Luh Putu Sukma Wahyuni Pratiwi et al (2015). Dari 

hasil penelitian ini dapat disimpulkan, semakin kecil rasio NPL maka bank akan 

meningkatkan penyaluran kredit kepada debitur sehingga dari kredit tersebut akan 

menghasilkan laba bersih yang diterima oleh bank. Semakin besar laba bersih 

yang didapatkan oleh bank maka akan besar pula rasio ROA bank tersebut dan 

sebaliknya semakin besar rasio NPL maka bank akan memfokuskan pada kredit 

bermasalah dan menurunkan penyaluran kredit kepada nasabah sehingga laba 

yang diterima akan menurun pula. 
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6. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Return On Assets 

Berdasarkan gambar diagram unstandardized, hasil uji menunjukkan 

bahwa pengaruh DPK terhadap Return On Assets sebesar 0,29 dengan thitung 

sebesar 2,47. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya nilai 

thitung lebih besar dari 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan DPK memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Assets. Hipotesis keenam 

yang diajukan menunjukkan nilai positif dan signifikan dana pihak ketiga 

terhadap jumlah penyaluran kredit. Konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh 

Delsy Setiawati Ratu Edo et al (2014) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Return On Assets. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa dengan meningkatnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun 

maka bank diharuskan untuk dapat menjaga kualitas layanan dari setiap aktivitas 

bank agar selalu mendapatkan profitabilitas yang maksimal. 

	  

7. Pengaruh jumlah penyaluran kredit terhadap Return On Assets 

 Berdasarkan gambar diagram unstandardized, hasil uji menunjukkan 

bahwa pengaruh jumlah penyaluran kredit terhadap Return On Assets sebesar 

0,02 dengan thitung sebesar 0,18. Nilai tersebut belum memenuhi syarat karena 

thitung lebih kecil daripada 1,96 sehingga Ho tidak dapat ditolak. Dengan demikian 

dapat disimpulkan jumlah penyaluran kredit tidak mempengaruhi secara 

signifikan terhadap Return On Assets. Hipotesis ketujuh yang diajukan 

menunjukkan nilai positif dan signifikan jumlah penyaluran kredit terhadap 

Return On Assets. Dengan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
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sebelumnya oleh Ayu Kurniawati (2012), menjelaskan bahwa jumlah penyaluran 

kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya setiap besarnya 

penyaluran kredit yang diberikan belum tentu menambah besarnya penghasilan 

atau pendapatan laba yang diperoleh. Penyebab lain yang dapat menurunkan ROA 

adalah karena kredit yang disalurkan oleh bank mengalami kemacetan atau 

meningkatnya kredit bermasalah dan bank tidak mendapatkan bunga dari kredit 

tersebut, sedangkan bank masih harus membayar biaya-biaya dari kegiatan 

perusahaannya.  

 

8. Pengaruh CAR, NPL dan LDR, terhadap ROA melalui jumlah penyaluran 

kredit 

Berdasarkan Gambar 4.3, hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh tidak 

langsung (indirect effect) CAR ,NPL, DPK terhadap ROA melalui jumlah 

penyaluran kredit yaitu tidak memiliki pengaruh tidak langsung. Hasil uji t 

penelitian ini untuk hasil CAR NPL dan DPK sebesar -0,18 -0,18 0,18 dan nilai 

thitung lebih kecil dari +-1,96. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh 

signifikan dari penelitian tersebut untuk pengaruh tidak langsung (indirect effect). 

 

4. 3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pengaruh Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap Return On Assets (ROA) melalui jumlah penyaluran kredit, dapat 
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diketahui bahwa CAR dan NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Sedangkan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Di sisi lain pada penelitian ini NPL berpengaruh negatif dan 

tidak siginifikan terhadap ROA. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA. Sedangkan kredit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa hal yang perlu dijadikan bahan 

pertimbangan atau diperhatikan dalam dunia perbankan terutama bank milik 

pemerintah, yaitu : 

Berpengaruh tidak signifikan antara CAR terhadap penyaluran kredit 

dengan melihat besarnya koefisien negatif yang dihasilkan yaitu sebesar -0,36 

menunjukkan bahwa CAR memiliki dampak negatif yang besar bagi jumlah 

penyaluran kredit bank. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank 

untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank 

yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Semakin tinggi CAR, maka semakin 

besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan 

pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh 

penyaluran kredit. 

Berpengaruh tidak signifikan antara NPL terhadap penyaluran kredit 

dengan melihat besarnya koefisien negatif yang dihasilkan yaitu sebesar -0,14 

menunjukkan bahawa NPL memiliki dampak negatif yang besar bagi jumlah 

penyaluran kredit bank. Semakin tinggi NPL pada suatu bank maka akan 

mengurangi jumlah penyaluran kredit pada bank tersebut. Standarisasi tingkat 
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NPL sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 

12 April 2004 menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 

5%. Dengan kondisi NPL bank yang terus meningkat maka bank harus 

mengurangi atau menghentikan penyaluran kredit secara sementara. Dengan 

tujuan, agar bank dapat memfokuskan untuk menyelesaikan dan menurunkan 

NPL. 

Pengaruh positif dan signifikan antara DPK terhadap penyaluran kredit 

dengan melihat besarnya koefisien positif yang dihasilkan yaitu sebesar 0,69 

menunjukkan bahwa DPK memiliki dampak positif yang besar bagi jumlah 

penyaluran kredit bank. Semakin tinggi DPK maka kredit yang disalurkan akan 

semakin meningkat. Pengaruh positif antara DPK dengan penyaluran kredit 

menunjukkan bahwa semakin besar dana yang dihimpun oleh bank dari 

masyarakat maka akan semakin besar pula penyaluran kredit yang akan diberikan 

oleh suatu bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi minat 

masyarakat dalam menghimpun dananya di bank BUMN sehingga semakin tinggi 

pula penyaluran kredit yang disalurkan bank terhadap masyarakat. 

Berpengaruh tidak signifikan antara NPL terhadap ROA dengan melihat 

besarnya koefisien negatif yang dihasilkan yaitu sebesar -0,28 menunjukkan 

bahwa NPL memiliki dampak negatif yang besar bagi ROA bank. Semakin tinggi 

NPL pada suatu bank maka akan mengurangi ROA yang didapatkan pada bank 

tersebut. Dikarenakan semakin tinggi NPL maka akan semakin besar risiko yang 

ditanggung oleh bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya terutama dalam 
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penyaluran kredit. Hal ini akan mengurangi pendapatan bank sehingga 

keuntungan yang diperoleh bank akan semakin menurun. 

Pengaruh positif dan signifikan antara DPK terhadap ROA dengan melihat 

besarnya koefisien positif yang dihasilkan yaitu sebesar 0,29 menunjukkan bahwa 

DPK memiliki dampak positif yang besar bagi ROA bank. Semakin tinggi rasio 

ini, maka akan semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang 

bersangkutan. Dengan meningkatnya sumber dana yang dihimpun dari 

masyarakat maka akan meningkatkan kegiatan operasi suatu bank dan merupakan 

ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini 

(Kasmir, 2012) 

Pengaruh positif dan tidak signifikan antara kredit terhadap ROA dengan 

melihat besarnya koefisien positif yang dihasilkan yaitu sebesar 0,02 

menunjukkan bahwa kredit memiliki dampak yang besar bagi ROA bank. Hal ini 

perlu dipertimbangkan karena kredit yang disalurkan oleh bank bisa saja 

mengalami kemacetan atau meningkatnya kredit bermasalah dan bank tidak 

mendapatkan bunga dari kredit yang  telah disalurkan. Dengan demikian untuk 

selanjutnya bank dapat lebih memperhatikan kegiatan penyaluran kredit sehingga 

dapat memperoleh keuntungan yang maksimal
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah menganalisis pengaruh CAR, NPL dan DPK terhadap Return On 

Assets melalui jumlah penyaluran kredit dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio 

terhadap variabel jumlah penyaluran kredit tidak berpengaruh 

signifikan. 

2. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh variabel Non Performing Loan 

terhadap variabel jumlah penyaluran kredit tidak berpengaruh 

signifikan. 

3. Hasil menujukkan bahwa pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga 

terhadap variabel jumlah penyaluran kredit berpengaruh signifikan. 

4. Hasil menujukkan bahwa pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio 

terhadap Return On Assets tidak berpengaruh signifikan. 

5. Hasil menujukkan bahwa pengaruh variabel Non Performing Loan  

terhadap variabel Return On Assets tidak berpengaruh signifikan. 

6. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga 

terhadap variabel Return On Assets berpengaruh signifikan.  
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7. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh variabel jumlah penyaluran kredit 

terhadap variabel Return On Assets tidak berpengaruh signifikan. 

8.  Pengaruh tidak langsung CAR, NPL dan DPK terhadap Return On 

Assets melalui jumlah penyaluran kredit tidak berpengaruh signifikan. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Studi ini memiliki keterbatasan, yaitu penelitian ini hanya dilakukan pada 

Bank Umum Milik Negara kategori IPO. Oleh karenanya, untuk data yang 

dianalisis hanya memiliki 112 data sehingga terdapat hasil dari penelitian yang 

tidak sesuai dengan teori maupun jurnal penelitian sebelumnya. Peneliti lanjutan 

perlu memperbanyak jumlah bank yang diteliti dengan penambahan ketegori IPO 

dan melakukan penambahan time series lebih dari 7 tahun.  

 

5.3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas maka beberapa 

saran yang diajukan adalah : 

1. Penambahan sampel bank yang lebih banyak, baik dari kelompok bank 

yang sama maupun dari klasifikasi yang berbeda diakukan secara random 

agar kesimpulan dari penelitian memiliki cakupan yang lebih luas. 

2. Penggunaan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kontribusi 

dalam penilaian kinerja suatu bank seperti Loan Deposit Ratio (LDR), Net 
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Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) guna mengetahui lebih dalam pengaruhnya terhadap ROA. 

3. Penambahan terhadap pengaruh-pengaruh komponen yang memiliki 

pengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank yang diukur dengan ROA. 

4. Jumlah periode yang lebih panjang, agar hasil penelitian dapat menjadi 

lebih baik sesuai harapan. 
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LAMPIRAN 

 
 
 
 
Lampiran 1 : Data Variabel Bank Mandiri, Tbk 
 
	  
	  

Tahun Q CAR NPL DPK (Ln) KREDIT (Ln) ROA 
2010	   1	   21.4	   3.9	   19.56	   19.11	   0.5	  

	   2	   19.7	   4.1	   19.60	   19.19	   1.0	  
	   3	   18.6	   4.2	   19.58	   19.25	   1.6	  
	   4	   16.7	   3.2	   19.70	   19.32	   1.0	  

2011	   1	   17.2	   4.1	   19.69	   19.33	   0.8	  
	   2	   15.9	   4.3	   19.70	   19.42	   1.4	  
	   3	   15.4	   4.2	   19.63	   19.45	   1.9	  
	   4	   15.1	   2.7	   19.5	   17.09	   2.2	  

2012	   1	   16.9	   3.2	   19.7	   19.59	   0.6	  
	   2	   15.6	   3.5	   17.45	   19.66	   1.3	  
	   3	   16.2	   4.8	   17.46	   19.58	   2.0	  
	   4	   17.6	   4.1	   19.99	   19.77	   10.2	  

2013	   1	   17.5	   4.9	   17.56	   19.77	   0.6	  
	   2	   16.4	   4.8	   19.92	   19.86	   1.3	  
	   3	   16.2	   5.1	   19.94	   19.91	   2.0	  
	   4	   15.6	   4.1	   20.13	   19.97	   2.6	  

2014	   1	   15.7	   4.9	   22.28	   19.95	   0.7	  
	   2	   15.1	   5.2	   20.03	   19.98	   1.3	  
	   3	   14.3	   5.1	   20.1	   20.03	   1.9	  
	   4	   14.6	   4.1	   20.18	   20.07	   2.4	  

2015	   1	   15.2	   1.5	   20.15	   20.08	   0.6	  
	   2	   15.1	   1.3	   20.2	   20.11	   1.1	  
	   3	   15.3	   6.1	   20.20	   20.03	   1.6	  
	   4	   18.6	   2.3	   20.33	   16.25	   2.3	  

2016	   1	   15.7	   6.6	   20.21	   20.15	   0.4	  
	   2	   19.1	   6.5	   20.2	   20.21	   1.0	  
	   3	   21.5	   6.2	   20.26	   20.23	   1.2	  
	   4	   21.3	   3.9	   20.45	   20.31	   1.4	  

sumber : www.ojk.go.id, data diolah 2018	  
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Lampiran 2 : Data Variabel Bank Rakyat Indonesia, Tbk 
 
	  
	  

Tahun Q CAR NPL  DPK (Ln) KREDIT (Ln) ROA 
2010	   1	   18.6	   4.1	   19.31	   19.15	   0.7	  

	   2	   19.2	   4.3	   19.37	   19.23	   1.3	  
	   3	   21.2	   4.3	   19.38	   19.24	   2.0	  
	   4	   13.7	   2.8	   19.62	   19.34	   2.8	  

2011	   1	   17.4	   3	   19.51	   19.34	   0.9	  

	  
	  
sumber : www.ojk.go.id, data diolah 2018	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   2	   17.3	   3.6	   19.53	   19.40	   1.8	  
	   3	   17.2	   2.8	   19.55	   19.44	   2.6	  
	   4	   14.9	   2.3	   19.76	   19.50	   3.2	  

2012	   1	   18.4	   2.3	   19.66	   19.46	   1.0	  
	   2	   17.6	   2.3	   19.76	   19.54	   1.4	  
	   3	   17.2	   2.3	   19.76	   19.58	   2.7	  
	   4	   13.2	   2.8	   19.12	   18.89	   2.4	  

2013	   1	   17.4	   2.1	   19.85	   19.70	   1.0	  
	   2	   19.1	   1.9	   19.93	   19.78	   1.8	  
	   3	   17.2	   1.8	   19.97	   19.83	   2.6	  
	   4	   13.2	   3.5	   20.03	   19.92	   3.4	  

2014	   1	   18.4	   1.8	   20.00	   19.89	   1.0	  
	   2	   18.2	   1.9	   20.04	   22.25	   1.8	  
	   3	   19.4	   1.9	   20.15	   19.96	   2.6	  
	   4	   18.3	   1.7	   20.24	   20.05	   3.0	  

2015	   1	   20.3	   2.2	   20.23	   19.97	   0.8	  
	   2	   20.4	   2.3	   20.20	   20.03	   1.5	  
	   3	   20.4	   2.2	   20.27	   20.06	   2.3	  
	   4	   20.6	   2.1	   20.32	   20.18	   2.9	  

2016	   1	   15.8	   2.2	   20.30	   20.14	   0.7	  
	   2	   18.6	   2.3	   20.34	   20.19	   1.3	  
	   3	   20.8	   2.2	   20.35	   20.21	   2.0	  
	   4	   16.9	   1.5	   20.44	   20.31	   2.6	  
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Lampiran 3 : Data Variabel Bank Negara Indonesia, Tbk 
	  
	  

Tahun Q CAR NPL DPK (Ln) KREDIT (Ln) ROA 
2010	   1	   13.2	   4.6	   19.05	   18.53	   0.5	  

	   2	   13.4	   4.3	   19.03	   18.60	   0.9	  
	   3	   15.6	   4.3	   19.02	   18.54	   1.5	  
	   4	   20.8	   4.2	   19.08	   18.73	   1.7	  

2011	   1	   21.9	   4.1	   19.05	   18.74	   0.5	  
	   2	   20.3	   4.1	   19.11	   18.84	   1.0	  
	   3	   19.4	   3.8	   19.13	   18.89	   1.5	  
	   4	   20.6	   3.6	   19.25	   18.91	   1.9	  

2012	   1	   21.1	   3.6	   19.21	   18.92	   0.5	  
	   2	   19.3	   3.4	   19.32	   19.00	   1.0	  
	   3	   19.6	   3.4	   19.29	   19.03	   1.6	  
	   4	   19.3	   2.8	   19.36	   19.11	   2.1	  

	  
	  
sumber : www.ojk.go.id, data diolah 2018	  
	  
	  
	  
 

2013	   1	   21.2	   2.7	   19.30	   19.11	   0.6	  
	   2	   19.1	   2.5	   19.39	   19.22	   1.2	  
	   3	   18.1	   2.4	   19.43	   19.27	   1.8	  
	   4	   17.3	   2.2	   19.49	   19.33	   2.3	  

2014	   1	   18.9	   2.3	   19.42	   19.32	   0.6	  
	   2	   18.6	   2.2	   19.56	   19.36	   1.2	  
	   3	   18.8	   2.2	   19.54	   19.40	   1.9	  
	   4	   18.7	   1.9	   19.52	   19.44	   2.6	  

2015	   1	   21.2	   2.2	   19.48	   19.41	   0.7	  
	   2	   20.2	   2.9	   19.55	   19.48	   0.6	  
	   3	   20.4	   2.8	   19.62	   19.54	   1.3	  
	   4	   22.4	   2.6	   19.68	   19.60	   1.8	  

2016	   1	   23.3	   2.8	   19.68	   19.60	   0.6	  
	   2	   22.4	   2.9	   19.73	   19.69	   0.8	  
	   3	   21.3	   3.1	   19.76	   19.73	   1.4	  
	   4	   22.2	   3.1	   19.84	   19.79	   1.9	  
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Lampiran 4 : Data Variabel Bank Tabungan Negara, Tbk 

	   	  
	  
	  

Tahun Q CAR NPL DPK (Ln) KREDIT (Ln) ROA 
2010	   1	   21.4	   3.9	   17.44	   17.52	   0.3	  

	   2	   19.7	   4.1	   17.50	   17.59	   0.6	  
	   3	   18.6	   4.2	   17.57	   17.65	   0.9	  
	   4	   16.7	   3.2	   17.67	   17.70	   1.3	  

2011	   1	   17.2	   4.1	   17.69	   17.73	   0.3	  
	   2	   15.9	   4.3	   17.74	   17.79	   0.7	  
	   3	   15.4	   4.2	   17.78	   17.83	   0.9	  
	   4	   15.1	   2.7	   17.94	   17.89	   1.3	  

2012	   1	   16.9	   3.2	   17.98	   17.94	   0.3	  
	   2	   15.6	   3.5	   18.01	   18.02	   0.7	  
	   3	   16.2	   4.8	   18.05	   18.08	   1.0	  
	   4	   17.6	   4.1	   18.20	   18.21	   1.2	  

2013	   1	   17.5	   4.9	   18.28	   18.18	   0.3	  
	   2	   16.4	   4.8	   18.22	   18.25	   0.6	  
	   3	   16.2	   5.1	   18.29	   18.30	   0.9	  
	   4	   15.6	   4.1	   18.38	   18.42	   1.2	  

2014	   1	   15.7	   4.9	   18.44	   18.36	   0.2	  
	   2	   15.1	   5.2	   18.43	   18.39	   0.4	  
	   3	   14.3	   5.1	   18.43	   18.43	   0.5	  

sumber : www.ojk.go.id, data diolah 2018	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   4	   14.6	   4.1	   18.48	   18.56	   1.1	  
2015	   1	   15.1	   4.9	   18.51	   18.52	   0.3	  

	   2	   14.8	   4.8	   18.55	   18.56	   5.3	  
	   3	   15.8	   4.7	   18.63	   18.61	   0.1	  
	   4	   16.9	   3.4	   18.66	   18.66	   1.1	  

2016	   1	   16.5	   3.7	   18.69	   18.69	   0.3	  
	   2	   22.2	   3.6	   18.71	   18.73	   0.5	  
	   3	   20.7	   3.8	   18.80	   18.76	   0.8	  
	   4	   20.3	   2.8	   18.81	   18.82	   1.2	  
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Lampiran 5 : Laporan Keuangan Bank Mandiri, Tbk 
 
 

(dalam Jutaan Rupiah) 
Tahun Q CAR NPL DPK KREDIT ROA 
2010	   1	   26.256.175	   28.680.000	   312.898.843	   200.377.876	   501,690,859	  

	   2	   38.464.281	   1.208.849.000	   326.577.986	   216.301.029	   100,329,741	  
	   3	   38.510.590	   25.836.000	   321.198.928	   229.989.109	   155,988,414	  
	   4	   38.602.374	   2.500.000	   362.212.000	   246.201.000	   102,683,494	  

2011	   1	   49.026.677	   6.019.000	   356.673.920	   249.174.224	   83,044,284	  
	   2	   48.651.064	   45.301.000	   362.637.163	   273.099.565	   137,162,234	  
	   3	   48.831.692	   47.478.000	   338.073.736	   282.090.578	   189,024,248	  
	   4	   49.195.760	   52.156.000	   297.153.000	   26.603.000	   221,891,239	  

2012	   1	   49.195.760	   48.917.000	   360.731.270	   323.982.068	   568,144,616	  
	   2	   49.195.760	   49.495.000	   37.984.984	   347.114.497	   129,510,033	  
	   3	   49.195.760	   47.310.000	   38.291.368	   319.154.003	   195,771,984	  
	   4	   49.195.760	   57.722.000	   482.914.000	   388.830.000	   102,434,984	  

2013	   1	   49.195.760	   54.997.000	   42.374.838	   386.807.512	   601,180,909	  
	   2	   49.195.760	   56.176.000	   451.275.084	   423.241.476	   128,074,279	  
	   3	   49.202.376	   84.190.000	   459.940.735	   445.046.607	   197,428,076	  
	   4	   49.476.308	   9.021.000	   556.341.661	   472.435.041	   256,853,636	  

2014	   1	   49.476.308	   5.465.000	   476.344.887	   464.336.768	   702,236,543	  
	   2	   49.476.308	   78.703.000	   501.349.841	   479.558.969	   130,279,202	  
	   3	   49.476.308	   96.544.000	   540.029.251	   500.299.277	   188,417,019	  
	   4	   49.476.308	   11.410.000	   583.448.911	   523.101.817	   241,565,200	  

2015	   1	   49.476.308	   86.192.000	   568.735.141	   525.862.839	   618,400,341	  
	   2	   49.476.308	   98.877.000	   595.323.243	   545.123.134	   113,081,713	  
	   3	   49.476.308	   125.465.000	   594.248.127	   502.779.253	   159,522,391	  
	   4	   49.476.308	   15.517.000	   676.387.413	   11.460.580	   232,427,738	  

2016	   1	   49.476.308	   1.119.610.000	   599.669.973	   564.705.166	   444,141,389	  
	   2	   49.476.308	   1.438.026.000	   637.022.348	   599.973.244	   989,565,091	  
	   3	   49.476.308	   1.260.445.000	   633.412.931	   614.224.772	   119,278,045	  
	   4	   49.476.308	   26.475.000	   762.500.704	   662.012.652	   14,104,244	  

sumber : www.ojk.go.id, data diolah 2018 
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Lampiran 6 : Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia, Tbk 
 
 
                      (dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun Q CAR NPL DPK KREDIT ROA 
2010	   1	   16.152.916	   8.571.314.000	   243.873.389	   208.962.411	   700.573.069	  

	   2	   16.109.555	   9.659.016.000	   259.342.417	   226.239.953	   133.351.461	  
	   3	   16.048.512	   9.781.624.000	   261.543.562	   228.691.057	   204.232.841	  
	   4	   33.382.659	   4.957.765.000	   333.652.000	   252.489.000	   283.759.516	  

2011	   1	   33.687.099	   6.152.791.000	   298.877.467	   251.264.210	   866.952.552	  
	   2	   33.420.299	   7.758.376.000	   303.419.323	   267.741.220	   178.638.442	  
	   3	   33.398.333	   7.016.578.000	   309.713.768	   278.174.873	   259.587.273	  
	   4	   32.773.858	   5.010.108.000	   384.264.000	   294.515.000	   321.090.276	  

2012	   1	   32.773.858	   6.274.130.000	   347.538.808	   284.837.178	   963.852.261	  
	   2	   32.773.858	   5.704.996.000	   382.046.810	   306.570.809	   143.168.900	  
	   3	   32.773.858	   5.972.243.000	   385.113.845	   320.196.200	   272.853.265	  
	   4	   32.773.858	   6.636.896.000	   201.537.000	   161.108.000	   242.119.336	  

2013	   1	   32.773.858	   39.028.515.000	   418.049.654	   361.249.799	   960.608.333	  
	   2	   32.773.858	   5.946.222.000	   455.051.201	   391.762.075	   182.536.183	  
	   3	   32.773.858	   25.677.864.000	   471.154.442	   413.262.776	   262.959.831	  
	   4	   32.773.858	   5.262.942.000	   504.281.000	   448.345.000	   341.018.520	  

2014	   1	   32.773.858	   6.488.036.000	   487.668.664	   436.295.987	   96.435.465	  
	   2	   32.773.858	   7.645.490.000	   508.141.713	   463.202.104	   182.592.104	  
	   3	   32.773.858	   7.168.684.000	   564.678.254	   468.729.113	   257.541.761	  
	   4	   32.773.858	   7.821.680.000	   622.322.000	   510.697.000	   302.088.321	  

2015	   1	   32.773.858	   8.075.758.000	   610.936.876	   472.915.307	   762.698.917	  
	   2	   32.773.858	   8.707.340.000	   596.303.852	   503.594.034	   154.578.399	  
	   3	   32.773.858	   8.703.545.000	   635.948.475	   518.952.013	   229.634.511	  
	   4	   32.773.858	   6.598.838.000	   668.995.000	   581.095.000	   289.278.778	  

2016	   1	   32.773.858	   8.579.569.000	   658.735.907	   561.097.602	   722.803.941	  
	   2	   32.773.858	   8.963.710.000	   683.739.286	   590.690.539	   134.191.561	  
	   3	   32.773.858	   8.806.886.000	   694.843.319	   603.460.939	   203.662.986	  
	   4	   32.773.858	   8.902.837.000	   754.526.000	   663.420.000	   261.327.721	  

sumber : www.ojk.go.id, data diolah 2018 
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Lampiran 7 : Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia, Tbk 
 
 
 

  (dalam Jutaan Rupiah) 
Tahun Q CAR NPL DPK KREDIT ROA 
2010	   1	   40.074.978	   5.558.789.000	   188.468.987	   112.239.798	   475.661.811	  

	   2	   78.632.290	   5.433.565.000	   184.147.609	   119.745.296	   85.763.014	  
	   3	   40.303.383	   2.052.749.000	   183.717.297	   113.469.256	   145.484.329	  
	   4	   59.642.851	   403.000.000	   194.374.685	   136.357.000	   165.016.634	  

2011	   1	   58.198.459	   2.064.437.000	   188.582.832	   138.648.308	   513.067.439	  
	   2	   58.182.674	   2.223.231.000	   200.073.420	   152.895.656	   104.801.959	  
	   3	   58.501.290	   2.593.510.000	   204.293.831	   160.716.106	   150.822.630	  
	   4	   39.568.468	   5.814.000.000	   231.295.740	   163.533.423	   194.217.003	  

2012	   1	   44.568.468	   2.796.032.000	   220.866.894	   164.808.980	   534.336.982	  
	   2	   44.568.468	   2.960.106.000	   247.718.446	   179.440.655	   103.817.134	  
	   3	   44.568.468	   3.288.327.000	   238.936.006	   184.474.536	   162.321.451	  
	   4	   44.568.468	   5.636.000.000	   257.660.841	   200.742.305	   211.469.782	  

2013	   1	   31.468.468	   5.558.953.000	   242.934.229	   200.497.262	   647.558.874	  
	   2	   44.568.468	   5.662.581.000	   263.820.203	   222.648.282	   124.508.747	  
	   3	   44.568.468	   5.709.618.000	   275.631.601	   234.906.701	   180.430.668	  
	   4	   44.568.468	   5.420.000.000	   291.890.195	   250.637.843	   234.264.275	  

2014	   1	   38.623.275	   5.706.486.000	   273.966.040	   247.120.125	   644.916.864	  
	   2	   44.568.468	   5.632.192.000	   314.196.814	   257.529.973	   121.314.268	  
	   3	   44.568.468	   5.955.078.000	   308.327.164	   267.941.843	   187.269.632	  
	   4	   44.568.468	   5.537.000.000	   300.264.809	   277.622.281	   259.963.094	  

2015	   1	   44.568.468	   5.787.495.000	   290.190.379	   269.513.025	   696.208.529	  
	   2	   44.568.468	   8.527.738.000	   312.453.866	   288.722.969	   570.644.091	  
	   3	   44.568.468	   8.660.845.000	   333.105.954	   307.121.541	   132.178.726	  
	   4	   44.568.468	   3.781.510.000	   353.936.880	   326.105.149	   179.721.130	  

2016	   1	   44.568.468	   9.271.294.000	   353.641.857	   326.744.376	   58.674.534	  
	   2	   59.136.936	   10.522.100.000	   373.001.065	   357.218.396	   818.152.703	  
	   3	   44.568.468	   11.621.218.000	   382.660.154	   372.021.564	   136.036.870	  
	   4	   44.568.468	   11.645.000.000	   415.453.084	   393.275.392	   189.213.810	  

sumber : www.ojk.go.id, data diolah 2018 
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Lampiran 8 : Laporan Keuangan Bank Tabungan Negara, Tbk 
 
 
 

   (dalam Jutaan Rupiah) 
Tahun Q CAR NPL DPK KREDIT ROA 
2010	   1	   21.613.250	   1.654.852.000	   37.846.892	   40.987.332	   33.446.995	  

	   2	   21.619.583	   1.809.921.000	   39.997.152	   44.005.184	   640.914.887	  
	   3	   21.661.470	   1.927.512.000	   43.026.331	   46.561.282	   940.556.842	  
	   4	   21.946.170	   1.980.285.000	   47.546.000	   48.703.000	   133.945.544	  

2011	   1	   22.034.545	   1.999.001.000	   48.392.867	   50.352.522	   348.829.817	  
	   2	   21.293.152	   2.290.119.000	   50.958.798	   53.033.563	   650.757.712	  
	   3	   21.293.356	   2.296.827.000	   52.826.627	   55.473.082	   906.345.007	  
	   4	   21.272.952	   1.600.345.000	   61.970.000	   59.338.000	   125.559.632	  

2012	   1	   21.323.936	   1.982.000.000	   64.692.185	   62.030.760	   342.546.084	  
	   2	   21.322.195	   2.343.946.000	   66.551.482	   67.144.041	   689.812.906	  
	   3	   21.322.195	   2.675.980.000	   69.211.839	   71.244.349	   103.392.926	  
	   4	   22.374.991	   3.012.209.000	   80.668.000	   81.411.000	   122.059.257	  

2013	   1	   22.513.502	   3.916.944.000	   87.062.679	   79.167.943	   277.682.033	  
	   2	   22.513.502	   4.104.923.000	   82.603.028	   84.507.040	   567.773.783	  
	   3	   22.514.798	   4.560.150.000	   88.530.071	   89.095.479	   857.148.964	  
	   4	   22.514.798	   3.971.927.000	   96.206.000	   100.467.000	   119.082.107	  

2014	   1	   22.515.051	   4.712.205.000	   102.010.849	   94.470.185	   249.100.798	  
	   2	   22.515.051	   5.137.627.000	   101.329.082	   97.804.941	   397.310.559	  
	   3	   22.515.958	   5.164.340.000	   101.834.882	   101.401.027	   530.432.438	  
	   4	   22.516.051	   4.451.513.000	   106.471.000	   115.916.000	   108.040.062	  

2015	   1	   22.516.070	   5.451.364.000	   109.509.268	   110.499.978	   269.450.684	  
	   2	   22.516.070	   5.654.394.000	   114.709.671	   115.950.999	   532.957.140	  
	   3	   22.527.720	   5.671.723.000	   124.447.560	   121.074.125	   73.619.821	  
	   4	   22.528.745	   4.566.748.000	   127.709.000	   127.732.000	   107.736.543	  

2016	   1	   22.532.886	   4.943.499.000	   131.117.918	   131.318.977	   27.524.768	  
	   2	   22.532.886	   4.929.239.000	   134.503.256	   136.873.449	   549.974.442	  
	   3	   22.532.886	   5.390.745.000	   147.420.693	   140.776.824	   821.798.512	  
	   4	   22.252.886	   5.890.600.000	   147.787.618	   150.221.960	   122.282.467	  

sumber : www.ojk.go.id, data diolah 2018 
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Lampiran 9 : Lintasan Model Struktural (unstandardized estimates) 
	  

	  
	  
	  
	  
Lampiran 10 : Lintasan Model Struktural (standardized solution) 
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Lampiran 11 : Uji t 
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DATE:  6/14/2018 
TIME:  9:35 

 
 

LISREL 8.80 (STUDENT EDITION) 
 

BY 
 

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
 
 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2006 

Use of this program is subject to the terms specified in the 
Universal Copyright Convention. 

Website: www.ssicentral.com 
 

The following lines were read from file 
D:\DATABARUKEAN\PROGRAMKEAN.spj: 

 
Raw Data from file 'D:\DATABARUKEAN\KENA.psf' 

Sample Size = 112 
Relationships 

KREDIT = CAR NPL DPK 
ROA = CAR NPL DPK KREDIT 

 Path Diagram 
 OPTIONS SC EF 
 End of Problem 

	  

	  
Lampiran 12 : Output Program .spj Lisrel 

 
 
Lampiran 13 : Goodness of Fit Index (GOFI) Model Struktural 
	  

 
Goodness of Fit Statistics 

 
Degrees of Freedom = 0 

Minimum Fit Function Chi-Square = 0.0 (P = 1.00) 
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 1.00) 

 
The Model is Saturated, the Fit is Perfect !	  
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Lampiran 14 : Persamaan Struktural 

	  
	  
	  
	  
	  
Lampiran 15 : Pengaruh Tidak Langsung 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Structural Equations 
 

  
KREDIT =  - 0.36*CAR - 0.14*NPL + 0.69*DPK, Errorvar.= 0.29,R² = 0.55 
              (0.36)     (0.15)     (0.076)              (0.039)            
              -1.00      -0.94       9.13                 7.38              
  
ROA = 0.021*KREDIT - 0.26*CAR - 0.28*NPL + 0.29*DPK, Errorvar.= 0.41R² = 0.21 
           (0.11)         (0.43)     (0.17)     (0.12)              (0.055)            
            0.18          -0.61      -1.59       2.47                 7.38   

	  

Indirect Effects of X on Y 
 

CAR        NPL        DPK 
-----     -----       ---- 

KREDIT        - -        - -        - - 
ROA       -0.01       0.00       0.01 

(0.04)     (0.02)     (0.08)   -0.18      
-0.18       0.18 
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C U R R I C U L U M   V I TA E  

NAME : Kenanda Sekarsih Ristyasmoro      
PLACE/DATE OF BIRTH : Jakarta, 9 May 1993 
SEX  : Female 
NATIONALITY : Indonesian 
RELIGION : Islam 
STATUS  : Single 
ADDRESS  : Cilandak KKO Gg.Jaha No 31 Jakarta 12550 
PHONE   : 087888824046 (Mobile) 
E-MAIL   : kenan.ristyasmoro@gmail.com 
 
 
 

F o r m a l  E d u c a t i o n a l  B a c k g r o u n d    

School Place Year 

University : 
STIE Indonesia Banking School in Jakarta,  

with major: Financial Management 
2014-2018 

Pre-University : Privates Studienkolleg Leipzig 2012-2014 

Senior High School : SMAN 9 in Jakarta, Major: Social 2008 – 2011 

Junior High School : SMPN 214 in Jakarta 2005 – 2008 

Elementary School : SDS Angkasa I in Jakarta 1999 – 2005 
 

 

N o n - F o r m a l  E d u c a t i o n a l  B a c k g r o u n d    

Place School Year 

Jakarta : Private Dutch Course in Erastaal Centrum 2015-2016 

Berlin, Germany : DSH Program in Friedländerschule 2014 

Berlin, Germany : Deutch Course in Hartnackschule 2012 

Jakarta : English Course in Lia Pangadegan 2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio..., Kenanda Sekarsih Ristyasmoro, Ma.-Ibs, 2018



	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   Indonesia	  Banking	  School	   	  

123	  

	  

 
                                                             

-Page 2 of 3- 

C U R R I C U L U M   V I TA E  

 

O r g a n i z a t i o n  E x p e r i e n c e  
Organization Organization Description Job Description Period 

OSIS Intuitional Organization at SMPN 
214 Jakarta 

Member 2006 – 2007 

OSIS Instuitional Organization at SMAN 
9 Jakarta 

Member 2009 – 2010 

Perhimpunan Pelajar 
Indonesia Leipzig, 
Germany 

Organize the activities of 
Indonesian student especially in 

the field culture and art in 
Leipzig 

Culture and art 
division 

2013-2014 

Fakta Bahasa, Depok Teaching German Language at 
Universitas Indonesia for public 

Vice President 
Fakta Bahasa 

Depok 

2015-2016 

 

 

E x p e r t i s e  

Specification Description 

Microsoft Office Word, Excel, Power Point,  

Multiwork Academic Writing, Management Project, Teamwork 

Language Indonesia, English, German, Dutch 

 

 

 

 

 

 

A c h I e v e m e n t s 

Description Year 

Finalist of Oliampiade Sains Nasional Ekonomi dan kebumian grade senior High 
school in Jakarta 

2010 

First Winner of scholarship grade Junior High school from Secondary & Higher 
Education Agency - East Jakarta City 

2006-2007 

P r o f e s s i o n a l  S k i l l s  

• Exceptional communication and networking skills 

• Successful working in a team environment, as well as independently 

• The ability to work under pressure and multi-task 

• The ability to follow instruction and deliver quality results 
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C U R R I C U L U M   V I TA E  

 

 

 
 

Regards, 
 
 

    Kenanda S. Ristyasmoro 

W o r k i n g  a n d  T r a i n i n g  

Subjects Company Period 

Internship 
 
Placement in Operational and 
Services Division, Funding 
Division, Lending Division and 
Credit Administration. Througout 
the 6 month period,i was 
assigned to several units 
responsible for estabilishing and 
coordinating concerning different 
areas, which includes prudential  
regulations and banking 
products/activities. 

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang 
TB. Simatupang 

 

1 Agustus 2017 – 
31 Januari 2018 

 
Internship 
 
Internship programme at Bank 
Indonesia representative in 
Semarang. I was placed in the 
Payment System Division and 
learnt about cash operations and 
payment systems operations in 
Semarang, more spesifically 
regarding BI-RTGS, BI-SSSS, 
SKNBI and the accounting 
information system and 
internal control in Bank of 
Indonesia. 

Bank Indonesia KpWP Jawa Tengah, 
Semarang 

31 Januari 2017 – 
12 Januari 2017 

Assistant Lecturer of mathematics STIE Indonesia Banking School 2015-2017 

Amazon employee of packing Amazon, Germany 2012-2103 
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