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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Kerangka Teoritis 

2.1.1 Pengertian Bank 

 Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki peranan 

penting dalam pembangunan ekonomi. Peranan bank terhadap pembangunan 

ekonomi dapat dilihat dari dorongan dan motivasi yang diberikan kepada 

masyarakat, sebagai wujud kerja nyata bank sebagai motor penggerak 

perekonomian di Indonesia. 

 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menjalankan kegiatan 

operasional secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak 

memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Kasmir, 2012). Bank 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus tetap menjaga dan memelihara 

kepercayaan dari masyarakat karena sebagian besar modal diperoleh dari deposan. 

Untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, yang harus dilakukan oleh 

pihak manajemen yaitu meningkatkan kinerja serta menjaga tingkat kesehatan 

bank. Wujud dari kepercayaan masyarakat kepada bank yaitu tidak ada campur 

tangan dari pihak yang mempunyai kelebihan dana dalam menentukan siapa yang 

layak dipercaya untuk diberikan pinjaman (Kasmir, 2012). 

 

2.1.2 Fungsi dan Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat 

 Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga keuangan yang melakukan 

perantara keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan 
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akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang defisit. Adapun fungsi utama 

dari Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai solusi keuangan bersama yang 

memberikan bantuan kredit kepada masyarakat dalam berbagai macam kegiatan 

ekonomi. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Bank Perkreditan Rakyat 

sebagai fungsi perantara keuangan mencakup: 

1. Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat untuk menghimpun dana. 

2. Pemberian kredit kepada masyarakat. 

3. Pemberian pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan prinsip bagi hasil 

yang mengacu pada ketentuan dalam peraturan pemerintah. 

4. Penempatan dana pihak ketiga pada bank lain dalam bentuk deposito 

berjangka, sertifikat deposito, maupun Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

Kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat mencakup: 

1. Melayani jasa lalu lintas pembayaran serta menerima simpanan dalam 

bentuk giro. 

2. Melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. 

3. Melakukan kegiatan usaha perbankan dalam penyertaan modal. 

4. Menjalankan usaha asuransi. 

5. Melakukan kegiatan usaha perbankan lain di luar usaha yang telah 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 

2.1.3 Kinerja Keuangan 

 Menurut Kasmir (2012), kinerja keuangan perbankan adalah suatu 

ukuran keberhasilan direksi bank dalam mengelola kegiatan operasional, apabila 
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direksi bank tersebut tidak memiliki kompetensi maka menyebabkan kinerja bank 

menjadi buruk sehingga terjadinya pergantian direksi. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), “kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau 

diperlihatkan”. Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank dapat mencerminkan 

kinerja bank, semakin sehat kondisi bank maka semakin bagus tingkat kinerja 

bank tersebut. 

 Pengukuran terhadap tingkat kinerja keuangan dapat diketahui dengan 

membandingkan serta mengevaluasi data yang terdapat pada laporan keuangan. 

Data pada masa lalu yang memuat informasi mengenai posisi keuangan dan 

kinerja keuangan dapat digunakan sebagai acuan serta dasar pertimbangan untuk 

memprediksi atau membuat rencana kerja tahunan pada tahun berikutnya. Kinerja 

keuangan yang baik merupakan kunci keberhasilan direksi dalam menjalankan 

bisnis perbankan. Hal ini terjadi karena kinerja merupakan wujud kerja nyata 

perbankan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. 

 Pengukuran terhadap tingkat kinerja keuangan perbankan dapat 

dilakukan dengan cara pengukuran terhadap kemampuan suatu bank dalam 

menghasilkan profitabilitas dari kegiatan operasional yang dijalankannya. Pada 

umumnya perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat mempunyai tujuan 

yang sama yaitu menghasilkan laba dari kegiatannya menyalurkan kredit kepada 

masyarakat dan menekan biaya operasional. Indikator ROA digunakan dalam 

aspek profitabilitas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja perbankan. 

Semakin tinggi ROA suatu bank mengindikasikan bahwa kinerja keuangan bank 

tersebut semakin sehat. 
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2.1.4 Return On Assets (ROA) 

 Menurut Gizaw, Kebede, dan Sujata (2015), ROA merupakan rasio untuk 

mengukur efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang 

dimilikinya. ROA dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penilaian kesehatan 

bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat, karena peningkatan rasio ini 

menunjukkan semakin sehat bank tersebut. Otoritas Jasa Keuangan dapat 

memberikan nilai kredit 100 dengan predikat sehat bagi perbankan yang memiliki 

rasio ROA di atas 1,5%. 

 

2.1.5  Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Menurut Almilia dan Herdiningtyas (2005), CAR adalah rasio kecukupan 

modal yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan suatu bank dalam 

memenuhi modal minimum serta dapat menunjukkan kemampuan manajemen 

bank dalam melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengawasan atas risiko yang 

dapat mempengaruhi modal. Menurut Tarmidzi dan Kusumo (2003), CAR 

digunakan untuk melihat sejauh mana modal yang dimiliki oleh bank mampu 

menutup penurunan aset bank, kondisi suatu bank akan semakin baik dengan 

adanya peningkatan CAR. Dalam menjalankan kegiatan operasional bank 

membutuhkan CAR untuk mengembangkan usaha dan mengantisipasi potensi 

kerugian dari kredit yang salurkan. Peningkatan rasio CAR menunjukkan semakin 

solvabilitas bank tersebut serta mempunyai kesempatan untuk melakukan 

perputaran modal usaha pada sektor ekonomi yang dapat mendatangkan laba. 

Bank dengan modal yang tinggi dapat leluasa untuk memberikan kredit serta 
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melakukan penempatan dana pada bank lain sehingga mampu meningkatkan 

profitabilitas. 

 POJK Nomor 5/POJK.03/2015 mewajibkan permodalan minimum yang 

harus dimiliki oleh BPR adalah 12%. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan untuk 

setiap bank harus mempertahankan modal minimum sebagai proporsi tertentu dari 

total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal minimum didapatkan 

dari modal inti ditambah dengan modal pelengkap dibandingkan dengan ATMR. 

Modal inti merupakan komponen modal yang memiliki karakteristik yang paling 

kuat dan stabil untuk menyerap risiko. Modal pelengkap merupakan komponen 

modal yang memiliki karakteristik sebagai modal sehingga dapat dikategorikan 

sebagai salah satu komponen permodalan, namun tidak memiliki nilai tunai atau 

dapat dilunasi dengan memenuhi persyaratan dan persetujuan sebagaimana diatur 

dalam peraturan OJK. ATMR adalah jumlah aset neraca BPR yang diberikan 

bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai 

ketentuan. Perhitungan CAR dan ATMR BPR dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

2.1.6  Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 Menurut Kasmir (2008), LDR merupakan rasio yang membandingkan 

antara besarnya jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah dana yang berasal 

dari berbagai sumber. Rasio LDR digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas 

suatu bank. Menurut Siamat (2005), likuiditas bank berarti bank dapat memenuhi 

semua kewajibannya dengan sumber dana yang ada. Salah satu permasalahan 
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bank yaitu pengelolaan likuiditas, karena sebagian besar dana yang diperoleh 

bersumber dari dana masyarakat yang sewaktu-waktu dapat ditarik. 

 Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 tentang penggolongan penilaian LDR 

yaitu sehat kurang dari 93,75%, cukup sehat dari 93,75% sampai dengan 97,50%, 

kurang sehat dari 97,50% sampai dengan 101,25%, dan lebih dari 101,25% 

tergolong tidak sehat. Salah satu keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi 

sebagai perantara keuangan yaitu tetap mempertahankan likuditas pada tingkat 

yang sehat. 

 

2.1.7 Non Performing Loan (NPL) 

 Menurut Muhamad (2015), NPL adalah rasio yang dapat digunakan oleh 

perusahaan dalam pengukuran kredit bermasalah. Bank yang memiliki NPL tinggi 

menunjukkan bahwa kurang optimalnya analisis dalam pemberian kredit yang 

menyebabkan risiko kredit bank tersebut menjadi lebih besar (Oktaviantari, 2013). 

Menurut Funso, Kolade, dan Ojo (2012), risiko kredit adalah ancaman serius bagi 

kinerja suatu bank. Risiko kredit terjadi karena bank kurang menerapkan prinsip 

kehati-hatian dalam pemberian kredit. Pada praktiknya, nasabah yang tidak 

memenuhi kewajibannya kepada bank sehingga menyebabkan risiko kredit 

bermasalah meningkat. Peningkatan risiko kredit bermasalah dapat menyebabkan 

penurunan profitabilitas suatu bank. 

 Risiko kredit suatu bank dapat diukur dengan menggunakan rasio NPL. 

Menurut Herdiningtyas (2015), rasio NPL dapat digunakan untuk melihat sejauh 
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mana kemampuan suatu manajemen bank dalam melakukan pengelolaan terhadap 

kredit bermasalah. Semakin kecil risiko kredit, maka semakin rendah pula rasio 

NPL. Demikian sebaliknya, semakin tinggi risiko kredit, maka semakin tinggi 

rasio NPL. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah kredit bermasalah, 

maka dapat menyebabkan penurunan profitabilitas bank. Untuk penilaian bank, 

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan batas maksimum rasio NPL yang 

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar 5%. NPL dihitung dari 

perbandingan antara kredit dengan kolektibilitas kurang lancar sampai dengan 

macet dibandingkan dengan total kredit yang diberikan.  

Penetapan kolektibilitas berdasarkan PBI Nomor: 8/19/PBI/2006 yaitu: 

Tabel 2 

Kolektibilitas BPR Untuk Pinjaman Dengan Masa Angsuran Lebih Dari Satu 

Bulan 

Kolektibilitas 
Jumlah Tunggak Hari 

Pinjaman Belum Jatuh Tempo Pinjaman Sudah Jatuh Tempo 

Lancar < 90 hari Nihil 

Kurang Lancar > 90 hari s.d. 180 hari < 30 hari 

Diragukan > 180 hari s.d. 360 hari > 30 hari s.d. 60 hari 

Macet > 360 hari > 60 hari 

Sumber: Data penelitian diolah, 2017. 
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Penetapan jumlah tunggak hari untuk pinjaman kepemilikan rumah terdapat 

perbedaan dengan Tabel 2 di atas yaitu: 

Tabel 3 

Kolektibilitas BPR Untuk Kredit Pemilikan Rumah 

Kolektibilitas 
Jumlah Tunggak Hari 

Pinjaman Belum Jatuh Tempo Pinjaman Sudah Jatuh Tempo 

Lancar < 180 hari Nihil 

Kurang Lancar > 180 hari s.d. 270 hari < 30 hari 

Diragukan > 270 hari s.d. 900 hari > 30 hari s.d. 60 hari 

Macet > 900 hari > 60 hari 

Sumber: Data penelitian diolah, 2017. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai CAR perbankan 

dilakukan pada negara-negara di Benua Asia seperti China (Yuanjuan & Shishun, 

2012; Pastory & Mutaju, 2013), dan Indonesia (Fitrianto & Mawardi, 2006; 

Margaretha & Setiyaningrum, 2011; Abusharba, Triyuwono, Ismail, & Rahman, 

2013; Mayasari & Setiawan, 2013; Anjani & Purnawati, 2014; Yuliani, Werastuti, 

& Sujana, 2015; Bukian & Sudiartha, 2015; Ariwidanta, 2016; Choerudin, 

Yuniatun, & Kusdiasmo, 2016; Septiani & Lestari, 2016). Penelitian mengenai 

CAR juga dilakukan pada negara berkembang di Benua Afrika yaitu Ethiopia 

(Mekonnen, 2015). Selain negara-negara di Asia dan Afrika, penelitian mengenai 

CAR perbankan juga dilakukan pada negara maju di Benua Eropa yaitu Inggris 

(Shingjergji & Hyseni, 2015). 

 Penelitian terhadap profitabilitas perbankan telah banyak dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya di berbagai negara. Penelitian mengenai profitabilitas 
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perbankan dilakukan di negara-negara Asia seperti China (Jha & Hui, 2012), 

Indonesia (Sudiyatno & Suroso, 2010; Agustiningrum, 2012; Sabir, Habbe, & Ali, 

2012; Narayana, 2013; Eng, 2013; Abusharba, Triyuwono, Ismail, & Rahman, 

2013; Purwoko & Sudiyatno, 2013; Margaretha & Zai, 2013; Adityantoro & 

Rahardjo, 2013; Musyarofatun, 2013; Artarina & Masdjojo, 2013; Christiano, 

Tommy, & Saerang, 2014; Agustini & Budiasih, 2014; Purnamawati, 2014; 

Negara & Sujana, 2014; Prasetyo & Darmayanti, 2015; Ummah & Suprapto, 

2015; Marliana & Anan, 2015; Muhamad, 2015; Victoria & Erawati, 2015; 

Susanto & Kholis, 2016; Ananda, 2016; Ariwidanta, 2016; Choerudin, Yuniatun, 

& Kusdiasmo, 2016; Haryanto, 2016; Septiani & Lestari, 2016), Malaysia (San & 

Heng, 2013; Rengasamy, 2014), Pakistan (Ali, Akhtar, & Ahmed, 2011; Akhtar, 

Ali, & Sadaqat, 2011; Dawood, 2014). Penelitian mengenai profitabilitas 

perbankan juga dilakukan pada negara berkembang di Benua Afrika seperti 

Ethiopia (Gizaw, Kebede, & Sujata, 2015), Kenya (Olweny & Shipho, 2011), 

Nigeria (Funso, Kolade & Ojo, 2012). Selain negara-negara di Asia dan Afrika, 

penelitian mengenai profitabilitas perbankan juga dilakukan pada negara 

berkembang di Benua Eropa seperti Makedonia (Poposka & Trpkoski, 2013), 

Turki (Alper & Anbar, 2011). 

 ROA dapat dipengaruhi oleh LDR (Sudiyanto & Suroso, 2010; Olweny 

& Shipho, 2011; Agustiningrum, 2012; Sabir et al., 2012; Narayana, 2013; Eng, 

2013; Purwoko & Sudiyatno, 2013; Margaretha & Zai, 2013; Adityantoro & 

Rahardjo, 2013; Musyarofatun, 2013; Artarina & Masdjojo, 2013; Christiano et 

al., 2014; Agustini & Budiasih, 2014; Rengasamy, 2014; Purnamawati, 2014; 
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Negara & Sujana, 2014; Prasetyo & Darmayanti, 2015; Gizaw et al., 2015; 

Ummah & Suprapto, 2015; Marliana & Anan, 2015; Victoria & Erawati, 2015; 

Susanto & Kholis, 2016; Choerudin et al., 2016; Septiani & Lestari, 2016), NPL 

(Akhtar et al., 2011; Olweny & Shipho, 2011; Jha & Hui, 2012; Agustiningrum, 

2012; Sabir et al., 2012; Funso et al., 2012; Eng, 2013; Purwoko & Sudiyatno, 

2013; Margaretha & Zai, 2013; Adityantoro & Rahardjo, 2013; Poposka & 

Trpkoski, 2013; Musyarofatun, 2013; Artarina & Masdjojo, 2013; Christiano et 

al., 2014; Agustini & Budiasih, 2014; Negara & Sujana, 2014; Prasetyo & 

Darmayanti, 2015; Gizaw et al., 2015; Ummah & Suprapto, 2015; Muhamad, 

2015; Susanto & Kholis, 2016; Ananda, 2016; Ariwidanta, 2016; Choerudin et al., 

2016; Haryanto, 2016; Septiani & Lestari, 2016), dan CAR (Sudiyanto & Suroso, 

2010; Ali et al., 2011; Olweny & Shipho, 2011; Alper & Anbar, 2011; Akhtar et 

al., 2011; Jha & Hui, 2012; Agustiningrum, 2012; Sabir et al., 2012; Narayana, 

2013; Eng, 2013; Purwoko & Sudiyatno, 2013; Margaretha & Zai, 2013; 

Adityantoro & Rahardjo, 2013; Poposka & Trpkoski, 2013; San & Heng, 2013; 

Musyarofatun, 2013; Artarina & Masdjojo, 2013; Dawood, 2014; Christiano et 

al., 2014; Agustini & Budiasih, 2014; Purnamawati, 2014; Negara & Sujana, 

2014; Prasetyo & Darmayanti, 2015; Gizaw et al., 2015; Ummah & Suprapto, 

2015; Marliana & Anan, 2015; Muhamad, 2015; Victoria & Erawati, 2015; 

Susanto & Kholis, 2016; Ananda, 2016; Ariwidanta, 2016; Choerudin et al., 2016; 

Haryanto, 2016; Septiani & Lestari, 2016). 

 Yuanjuan dan Shishun (2012) melakukan penelitian efektivitas rasio 

kecukupan modal di China menggunakan sampel 16 perbankan periode 2005-
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2010. CAR merupakan variabel dependen dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan ROA, ROE, EPS, LDR, dan NPL sebagai variabel independen. 

 Shingjergji dan Hyseni (2015) melakukan penelitian kecukupan modal 

dengan sampel perbankan Albania periode 2007-2014. CAR merupakan variabel 

dependen dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan ROE, ROA, NPL, LDR, 

equity multiplier, dan size sebagai variabel independen. 

 Mekonnen (2015) melakukan penelitian di Ethiopia menggunakan data 

periode 2004-2013. CAR merupakan variabel dependen dalam penelitian. 

Penelitian ini menggunakan bank size, deposit ratio, share of loan, liquidity, 

ROA, ROE, net interest margin, dan leverage sebagai variabel independen. 

 Yuliani et al. (2015) melakukan penelitian pada Bank Umum Swasta 

Nasional (BUSN) di Indonesia. Populasi dalam penelitian yaitu 13 BUSN periode 

2009-2013. CAR merupakan variabel dependen dalam penelitian. Variabel 

independen dalam penelitian yaitu LDR, NPL, ROA, dan BOPO. 

 Bukian dan Sudiartha (2015) melakukan penelitian pada bank di BEI. 

Sampel dalam penelitian yaitu 42 bank periode 2013-2014. CAR merupakan 

variabel dependen dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan NPL, LDR, 

ROA dan BOPO sebagai variabel independen. 

 Sudiyatno dan Suroso (2010) melakukan penelitian profitabilitas. Sampel 

dalam penelitian yaitu perbankan yang telah go public dan terdaftar di BEI. 

Penelitian ini menggunakan BOPO, DPK, CAR, dan LDR sebagai variabel 

independen. 
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 Akthar et al. (2011) melakukan penelitian di Pakistan menggunakan data 

bank umum periode 2006-2009. Profitabilitas merupakan variabel dependen 

dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan NPL, CAR, bank’s size, asset 

management, gearing ratio, dan operating efficiency sebagai variabel independen. 

 Alper dan Anbar (2011) meneliti tentang profitabilitas. Sampel penelitian 

yaitu 10 bank umum di Turki periode 2002-2010. Penelitian ini menggunakan 

ROA dan ROE sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan assets 

size, capital adequacy ratio, liquidity, deposit, net interest margin, net interest 

income, asset quality, economic activity, inflation rate, dan interest rate sebagai 

variabel independen. 

 Jha dan Hui (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui 

perbandingan kinerja bank umum di negara Nepal. Sampel yang digunakan yaitu 

18 bank umum di Nepal periode 2005-2010. ROA dan ROE merupakan variabel 

dependen dalam penelitian. Variabel independen yang digunakan CAR, NPL, 

Interest Expense to Total Loan (IETTL), NIM, dan Credit to Deposit (CD). 

 Eng (2013) meneliti perbankan yang telah go public. ROA merupakan 

variabel dependen dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan NIM, BOPO, 

LDR, NPL, dan CAR sebagai variabel independen. 

 Margaretha dan Zai (2013) melakukan penelitian kinerja keuangan 

perbankan di Indonesia. Sampel yang digunakan yaitu bank umum konvensional 

di BEI periode 2007-2011. Penilaian kinerja keuangan perbankan diukur dengan 

ROA sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan LDR, NPL, CAR, 

BOPO, dan NIM sebagai variabel independen. 
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 San dan Heng (2013) melakukan penelitian di Malaysia menggunakan 

data bank umum periode 2003-2009. NIM, ROE, dan ROA merupakan variabel 

dependen dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan CAR, LLR, COSR, 

liquidity, size, GDP growth, dan inflation sebagai variabel independen. Sampel 

penelitian berupa 20 bank umum dari 23 bank umum yang ada di Malaysia. 

 Artarina dan Masdjojo (2013) melakukan penelitian profitabilitas 

menggunakan data BPR Kabupaten Blora periode 2005-2012. Penelitian ini 

menggunakan ROA sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan CAR, 

LDR, BOPO, dan NPL sebagai variabel independen. 

 Dawood (2014) melakukan penelitian di Pakistan menggunakan data 

bank umum periode 2009-2012. Variabel dependen yang digunakan yaitu ROA.  

Size of the bank, deposits, capital adequacy ratio, liquidity, dan cost efficiency 

merupakan variabel independen dalam penelitian. 

 Chistiano et al. (2014) melakukan penelitian tentang analisis terhadap 

rasio keuangan. Sampel penelitian berupa 22 bank swasta periode 2008-2012. 

ROA merupakan variabel dependen dalam penelitian. LDR, NPL, BOPO, CAR, 

dan NIM merupakan variabel independen dalam penelitian.  

 Gizaw et al. (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel 

bank umum di Ethiopia dengan data periode 2001-2012. ROA dan ROE 

merupakan variabel dependen dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan NPL, 

CAR, LLPR, dan LTDR sebagai variabel independen. 

Victoria dan Erawati (2015) melakukan penelitian terhadap kinerja 

keuangan bank di Indonesia. Sampel penelitian yaitu 6 perbankan di BEI periode 
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2009-2013. ROA merupakan variabel dependen dalam penelitian. CAR, BOPO, 

BCSR, dan LDR merupakan variabel independen dalam penelitian. 

Ananda (2016) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor yang 

dapat mempengaruhi profitabilitas pada industri perbankan nasional. ROA 

merupakan variabel dalam penelitian. Variabel independen yang digunakan nilai 

Z-Score, struktur modal, ukuran perusahaan, NPL, dan CAR. 

Haryanto (2016) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi 

profitabilitas perbankan nasional melalui kredit, permodalan, struktur modal, 

efisiensi, dan tingkat risiko. ROA merupakan variabel dalam penelitian Penelitian 

ini menggunakan credit, CAR, capital structure, BOPO, dan NPL sebagai 

variabel independen. 

Ariwidanta (2016) melakukan penelitian di PT BPR Cahaya Bina Werdi. 

ROA merupakan variabel independen dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan NPL sebagai variabel independen. Variabel mediasi yang 

digunakan yaitu CAR. Model dalam penelitian disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1 Model penelitian pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas dengan 

kecukupan modal sebagai variabel mediasi, sumber: Ariwidanta (2016). 

Bubu (2016) melakukan penelitian profitabilitas pada bank di Indonesia. 

Sampel penelitian yaitu 30 bank yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. ROA 
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merupakan variabel dependen dalam penelitian. NPL dan LDR merupakan 

variabel independen dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan CAR sebagai 

variabel intervening. 

 Susanto dan Kholis (2016) melakukan penelitian untuk menganalisis 

rasio keuangan terhadap profitabilitas pada perbankan Indonesia. Sampel 

penelitian yaitu 4 bank BUMN periode 2007-2014. Penelitian ini menggunakan 

CAR, CR, LDR, NPL, NIM, dan BOPO sebagai variabel independen. Model 

dalam penelitian disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model penelitian analisis rasio keuangan terhadap profitabilitas pada 

perbankan Indonesia, sumber: Susanto dan Kholis (2016). 
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 Choerudin, Yuniatun dan Kusdiasmo (2016) melakukan penelitian 

dengan menggunakan sampel bank umum di BEI periode 2012-2015. Penelitian 

ini menggunakan ROA sebagai variabel dependen. NPL dan LDR merupakan 

variabel independen dalam penelitian. Variabel intervening yang digunakan yaitu 

CAR. Model dalam penelitian disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Model penelitian pengaruh NPL dan LDR terhadap ROA dengan CAR 

sebagai variabel intervening, sumber: Choerudin et al. (2016). 

 

2.3  Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Mediasi 

2.3.1 Pengaruh LDR terhadap CAR 

 Menurut Anjani dan Purnawati (2014), LDR merupakan perbandingan 

antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah dana yang ada. Penyebab 

terjadinya penurunan nilai CAR karena pertumbuhan penyaluran kredit tidak 

diimbangi atau tidak sebanding dengan penghimpunan dana. Menurut Bukian dan 

Sudiartha (2015), pertumbuhan kredit melebihi dana yang ada dapat menyebabkan 

peningkatan LDR sehingga CAR akan turun. Bank menawarkan lebih banyak 
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pinjaman untuk kepentingan pendapatan bunga, pada saat yang bersamaan ada 

kemungkinan risiko likuiditas (Rengasamy, 2014). 

 Fitrianto dan Mawardi (2006), Yuanjuan dan Shishun (2012), Anjani dan 

Purnawati (2014), dan Yuliani et al. (2015) melakukan penelitian dengan hasil 

penelitian menemukan pengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif antara 

LDR dengan CAR. Pendapat lain dari penelitian Abusharba et al. (2013), Bukian 

dan Sudiartha (2015), dan Choerudin et al. (2016) menyatakan pengaruh 

signifikan dengan arah hubungan positif antara LDR dengan CAR. Penelitian lain 

Mayasari dan Setiawan (2013), Mekonnen (2015), dan Septiani dan Lestari (2016) 

menyatakan pengaruh tidak signifikan dengan arah hubungan positif antara LDR 

dengan CAR. 

 

2.3.2 Pengaruh NPL terhadap CAR 

 Menurut Artarina dan Masdjojo (2013), Non Performing Loan (NPL) 

adalah rasio yang digunakan oleh bank untuk mengukur besarnya kredit 

bermasalah dengan melakukan perbandingan antara total kredit bermasalah 

terhadap total kredit yang diberikan. Penyaluran kredit kepada masyarakat 

memiliki risiko terjadinya gagal bayar sehingga bank dituntut untuk menerapkan 

prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisis kredit serta pemantauan terhadap 

kredit yang sudah diberikan. Risiko kredit yang tinggi dapat menurunkan tingkat 

kecukupan modal suatu bank (Shingjergji & Hyseni, 2015).  

 Menurut Ariwidanta (2016), peningkatan rasio NPL dapat mempengaruhi 

tingkat permodalan suatu bank karena adanya pembentukan cadangan Penyisihan 
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Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Modal yang pada awalnya direncanakan 

akan digunakan untuk investasi terjadi penurunan dengan adanya pembentukan 

PPAP. 

 Penelitian oleh Pastory dan Mutaju (2013), Shingjergji dan Hyseni 

(2015), Septiani dan Lestari (2016), dan Ariwidanta (2016) menemukan pengaruh 

signifikan dengan arah hubungan negatif antara NPL dengan CAR. Pendapat lain 

dari hasil penelitian Margaretha dan Setiyaningrum (2011), dan Anjani dan 

Purnawati (2014) menemukan pengaruh tidak signifikan dengan arah hubungan 

negatif antara NPL dengan CAR. 

 Hasil penelitian Bukian dan Sudiartha (2015) dan Choerudin et al. (2016) 

menemukan pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif antara NPL 

dengan CAR. Pendapat lain dari hasil penelitian Fitrianto dan Mawardi (2006), 

Mayasari dan Setiawan (2013), dan Yuliani et al. (2015) menyatakan pengaruh 

tidak signifikan dengan arah hubungan positif antara NPL dengan CAR. 

 

2.4  Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh LDR terhadap Profitabilitas (ROA) 

 Menurut Adityantoro & Raharjo (2013), LDR dapat digunakan untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan suatu bank dapat memenuhi penarikan 

kembali dana pihak ketiga dengan menggunakan pendapatan bunga atas kredit 

sebagai sumber likuiditas. Menurut Purnamawati (2014), likuiditas adalah 

kemampuan dalam menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban dan komitmen. 

Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, bank dituntut untuk dapat menjaga 
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likuditasnya agar kegiatan operasional berjalan lancar (Prasetyo & Darmayanti, 

2015).  

 Rasio LDR yang tinggi menunjukkan semakin banyak dana yang 

disalurkan kepada masyarakat. Tingginya LDR yang dimiliki oleh bank 

mengindikasikan dua hal, pertama bank lebih agresif mengeluarkan simpanannya 

dalam penyaluran kredit, kedua semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh 

bank (Rengasamy, 2014). Penyaluran kredit yang didukung dengan kualitas kredit 

yang baik akan memberikan kontribusi pendapatan bunga yang besar sehingga 

dapat meningkatkan profitabilitas (Narayana, 2013). 

 Penelitian oleh Olweny dan Shipho (2011), Agustiningrum (2012), 

Narayana (2013), Margaretha dan Zai (2013), Adityantoro dan Rahardjo (2013), 

Artarina dan Masdjojo (2013), Christiano et al. (2014), Agustini dan Budiasih 

(2014), Purnamawati (2014), Negara dan Sujana (2014), Prasetyo dan Darmayanti 

(2015), dan Victoria dan Erawati (2015) menemukan pengaruh signifikan dengan 

arah hubungan positif antara LDR dengan ROA. Pendapat lain dari hasil 

penelitian Sudiyatno dan Suroso (2010), Purwoko dan Sudiyatno (2013), 

Rengasamy (2014), Susanto dan Kholis (2016), Choerudin et al. (2016), dan 

Septiani dan Lestari (2016) menemukan pengaruh tidak signifikan dengan arah 

hubungan positif antara LDR dengan ROA. 

 Pendapat lain dari hasil penelitian Sabir et al. (2012), Eng (2013), dan 

Ummah dan Suprapto (2015) menemukan pengaruh signifikan dengan arah 

hubungan negatif antara LDR dengan ROA. Penelitian lain Musyarofatun (2013), 

Gizaw et al. (2015), Marliana dan Anan (2015), dan Bubu (2016) menemukan 
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pengaruh tidak signifikan dengan arah hubungan negatif antara LDR dengan 

ROA. 

 

2.4.2 Pengaruh NPL terhadap Profitabilitas (ROA) 

 NPL merupakan rasio untuk mengukur risiko kredit bermasalah yang 

dihadapi bank sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi 

(Ananda, 2016). Rasio NPL menunjukkan risiko kredit, semakin kecil risiko 

kredit maka semakin kecil NPL yang ditanggung oleh bank (Adityantoro & 

Rahardjo, 2013). Jika suatu bank memiliki rasio NPL yang tinggi, maka akan 

memperbesar biaya lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank 

(Mawardi, 2005). 

 Menurut Herdiningtyas (2005), rasio NPL yang tinggi mengindikasikan 

bahwa semakin besar kredit bermasalah sehingga menyebabkan bertambahnya 

masalah yang dihadapi oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa rasio NPL yang 

tinggi dapat menyebabkan penurunan profitabilitas. 

 Penelitian oleh Akhtar et al. (2011), Olweny dan Shipho (2011), 

Agustiningrum (2012), Sabir et al. (2012), Funso et al. (2012), Eng (2013), 

Purwoko dan Sudiyatno (2013), Margaretha dan Zai (2013), Adityantoro dan 

Rahardjo (2013), Poposka dan Trpkoski (2013), Agustini dan Budiasih (2014), 

Prasetyo dan Darmayanti (2015), Gizaw et al. (2015), Ummah dan Suprapto 

(2015), Susanto dan Kholis (2016), Ananda (2016), Ariwidanta (2016), Choerudin 

et al. (2016), dan Haryanto (2016) menemukan pengaruh signifikan dengan arah 

hubungan negatif antara NPL dengan ROA. Pendapat lain dari hasil penelitian Jha 
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dan Hui (2012), Musyarofatun (2013), Christiano et al. (2014), Negara dan Sujana 

(2014), Muhamad (2015), dan Septiani dan Lestari (2016) menemukan pengaruh 

tidak signifikan dengan arah hubungan negatif antara NPL dengan ROA. 

 

2.4.3 Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas (ROA) 

 CAR merupakan rasio yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan 

bank dalam menutupi penurunan aset dengan modal yang ada, semakin tinggi 

CAR suatu bank maka akan semakin baik kondisi bank tersebut (Tarmidzi, 2003). 

Tingginya CAR yang dimiliki suatu bank dapat digunakan untuk melakukan 

pengembangan usaha (Ananda, 2016). Menurut Narayana (2013), jumlah modal 

yang dimiliki oleh suatu BPR dapat mencerminkan kemampuan menutupi risiko 

kerugian BPR tersebut. Semakin rendah rasio CAR, maka kemampuan bank untuk 

menutupi risiko semakin kecil. Demikian sebaliknya, semakin tinggi rasio CAR, 

maka kemampuan bank untuk menutupi risiko semakin besar. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin besar kemampuan bank menyerap risiko, maka 

laba semakin besar sehingga meningkatkan profitabilitas bank tersebut. 

 Penelitian oleh Sudiyatno dan Suroso (2010), Sabit et al. (2012), 

Narayana (2013), Margaretha dan Zai (2013), Adityantoro dan Rahardjo (2013), 

San dan Heng (2013), Dawood (2014), Christiano et al. (2014), Agustini dan 

Budiasih (2014), Purnamawati (2014), Marliana dan Anan (2015), Muhamad 

(2015), Victoria dan Erawati (2015), Susanto dan Kholis (2016), Ananda (2015), 

Septiani dan Lestari (2016), dan Haryanto (2016) menemukan pengaruh 

signifikan dengan arah hubungan positif antara CAR dengan ROA. Penelitian lain 
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menemukan pengaruh tidak signifikan dengan arah hubungan positif antara CAR 

dengan ROA (Olweny & Shipho, 2011; Alper & Anbar, 2011; Agustiningrum, 

2012; Eng, 2013; Purwoko & Sudiyatno, 2013; Artarina & Masdjojo, 2013; 

Negara & Sujana, 2014; Gizaw et al., 2015). 

 Penelitian oleh Ali et al. (2011), Akhtar et al. (2011), Jha dan Hui 

(2012), Poposka dan Trpkoski (2013), Ariwidanta (2016), dan Choerudin et al. 

(2016) menemukan pengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif antara 

CAR dengan ROA. Pendapat lain dari hasil penelitian Musyarofatun (2013), 

Prasetyo dan Darmayanti (2015), dan Ummah dan Suprapto (2015) menemukan 

pengaruh tidak signifikan dengan arah hubungan negatif antara CAR terhadap 

ROA. 

 

2.5 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Yang 

Dipengaruhi Oleh Variabel Mediasi 

2.5.1 Pengaruh LDR dan NPL terhadap Profitabilitas (ROA) dengan 

CAR sebagai variabel mediasi 

 Bank wajib mempertahankan rasio kecukupan modal sebagaimana yang 

telah diatur dalam POJK. Kecukupan modal tersebut dapat meningkatkan kinerja 

keuangan suatu bank (Bukian & Sudiartha, 2015). Kecukupan modal merupakan 

pertahanan akhir dalam memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga serta menutupi 

risiko kerugian yang timbul dari kegiatan operasional bank (Muljono, 1999). 

Berkaitan dengan kewajiban pemenuhan rasio kecukupan modal, tidak semua 

dana disalurkan dalam bentuk kredit. Kecukupan modal sangat dibutuhkan ketika 
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bank akan mengalami kerugian (Nurhasanah, 2014). Kerugian timbul akibat 

kegagalan nasabah dalam melakukan pemenuhan kewajibannya kepada bank 

sehingga menyebabkan penurunan profitabilitas. 

 Rasio CAR yang tinggi mengindikasikan semakin kuat permodalan yang 

dimiliki dan mampu menyerap risiko yang dihadapi (Pastory & Mutaju, 2013). 

Permodalan tersebut dikelola oleh bank dalam membiayai kegiatan operasional 

dan melakukan kegiatan usaha yang dapat meningkatkan profitabilitas. 

 Penelitian oleh Septiani dan Lestari (2016) menemukan pengaruh LDR 

terhadap ROA mampu dimediasi oleh CAR. Pendapat lain dari hasil penelitian 

Choerudin et al. (2016) dan Bubu (2016) menemukan pengaruh LDR terhadap 

ROA tidak mampu dimediasi oleh CAR. 

 Penelitian oleh Ariwidanta (2016) dan Septiani dan Lestari (2016) 

menemukan pengaruh NPL terhadap ROA mampu dimediasi oleh CAR. Pendapat 

lain dari hasil penelitian Choerudin et al. (2016) dan Bubu (2016) menemukan 

pengaruh NPL terhadap ROA tidak mampu dimediasi oleh CAR. 

 

2.6  Model Penelitian 

 Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

replikasi dari model penelitian yang dilakukan oleh Septiani dan Lestari (2016). 

Penelitian ini menggunakan variabel Non Performing Loan (NPL), Loan to 

Deposit Ratio (LDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 
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Model penelitian yang dibangun dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Model penelitian. 

 

2.7  Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 = Terdapat pengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif antara 

LDR dengan CAR. 

H2 = Terdapat pengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif antara 

NPL dengan CAR. 

H3 = Terdapat pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif antara 

LDR dengan ROA. 

H4 = Terdapat pengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif antara 

NPL dengan ROA. 

H5 = Terdapat pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif antara 

CAR dengan ROA. 

H6 = Pengaruh antara LDR dengan ROA mampu dimediasi oleh CAR. 

H7 = Pengaruh antara NPL dengan ROA mampu dimediasi oleh CAR. 
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