
 

 

BAB II 
 

LANDASAN TEORI 

1.1.Penelitian Relevan 

Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan 

pembanding adalah penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Enyvia Purnomo, Untung Sriwidodo dan Edi Wibowo. 2017. “Pengaruh 

Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2016”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROA, NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, berpengaruh signifikan 

terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan hal ini 

terlihat Capital Adequacy Ratio (CAR) Non Performing Loan (NPL), Marjin 

Bunga Bersih (NIM), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA). Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada variabel 

ROA dimana peneliti menjadikan variabel ROA sebagai variabel dependen. 

Perbedaan pada penelitian ini adalah bahwa penelitian di atas menggunakan 

rasio keuangan CAR, ROA dan NIM terhadap kinerja keuangan, sedangkan 

persamaan pada penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang rasio keuangan. 

2. Anisa Lubis. 2013. Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap 

Pertumbuhan Laba Pada Bpr Di Indonesia. Hasil uji F menunjukkan bahwa 

variabel Adequency Capital Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), BOPO 

dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara bersamaan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel pertumbuhan laba, sedangkan secara parsial dengan 

menggunakan uji t menunjukkan bahwa Variabel Adequency Capital Ratio (CAR) 



 

 

memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan pertumbuhan laba. Variabel Non 

Performing Loan (NPL) dalam penelitian ini memiliki hubungan yang positif 

dengan pertumbuhan laba sedangkan variabel BOPO dan Loan to Deposit Ratio 

(LDR) memiliki pengaruh negatif hubungan dengan pertumbuhan laba di BPR. 

Hasil ini menunjukkan nilai R disesuaikan dari 56,9%. Adapun perbedaan 

penelitian adalah pada variabel ROA, dimana peneliti menjadikan variabel roa 

sebagai variabel indpenden. 

Perbedaan kedua pada penelitian ini adalah dalam menilai tingkat kesehatan 

bank, peneliti diatas menggunkan rasio keuangn CAR, sedangkan saya tidak 

menggunkan rasio CAR serta objek penelitian yaitu pada bank bpr di Indonesia. 

Sedangkan persamaannya adalah juga membahasa tentang rasio keuangan 

3. Wildan Farhat. 2018. Pengaruh Car, Bopo, Npl, Nim Dan Ldr Terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) CAR berpengaruh negatif dan tidak siginifikan terhadap Profitabilitas, 

(2) BOPO berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap Profitabilitas, (3) NPL 

berpengaruh positif dan tidak siginifikan terhadap Profitabilitas, (4) NIM 

berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Profitabilitas, (5) LDR berpengaruh 

negatif dan tidak siginifikan terhadap Profitabilitas, (6) CAR, BOPO, NPL, NIM 

dan LDR berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas. Terdapat perbedaan 

variable pada penelitian ini yaitu variabel NIM dan Profitablitias. 

Perbedaan ketiga pada penelitian diatas adalah pada variable idependen yaitu 

rasio NIM dan variable dependen, dimana peneliti menggunakan profitabilitas, 

sedangkan saya menggunakan pertumbuhan laba. Persamaan penelitian adalah 

sama sama membahas tentang rasio keuangan. 



 

 

4. Tita Deitiana. Pengaruh Rasio Keuangan, Pertumbuhan Penjualan dan 

Dividen Terhadap Harga Saham. Penelitian ini menggunakan metode regresi 

linier untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan 

penjualan dan dividen terhadap harga saham di Saham Indonesia Pertukaran 

selama 4 tahun terus menerus dimulai pada tahun 2004 sampai 2008. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap return saham. 

Sedangkan likuiditas, pertumbuhan dan dividen tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. 

Perbedaan selanjutnya adalah, pada penelitian di atas, peneliti tidak hanya 

berfokus pada rasio keuangan, melaikan juga berfokus pada pertumbuhan 

penjualan dan deviden terhadap harga saham. Sedangkan penelitian saya hanya 

berfokus pada rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba. Persamaannya ialah 

sama sama membahas rasio keuangan. 

5. Esther Novelina Hutagalung dkk. 2013. Analisa Rasio Keuangan terhadap 

Kinerja Bank Umum di Indonesia. Metode analisa yang digunakan yaitu analisa 

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable NPL, NIM dan 

BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variable CAR dan LDR 

berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

kondisi perbankan pada saat itu memiliki profitabilitas yang baik, dengan kualitas 

aktiva produktif (NPL) terjaga dengan baik, NIM yang cukup tinggi, tingkat 

efisiensi (BOPO) yang baik, penyaluran dana dalam bentuk kredit belum efektif 

menyebabkan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Bank umum 

pada saat itu belum memanfaatkan secara optimal potensi modal yang dimiliki, 

namun karena tingkat kecukupan modal dapat dikatakan tinggi, maka CAR tidak 



 

 

perpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Perbedaan terakhir ialah pada penelitian di atas, peneliti menggunkana rasio 

keuangan ROA, CAR dan NIM sedangkan saya hanya menggunakan rasio 

keuangan NPL, BOPO dan LDR. Persamaanya ialah sama sama membahasan 

tentang rasio keuangan. 

1.2.Posisi Penelitian 

a. Persamaan 

1. Persamaan penelitian relevan yang pertama adalah sama-sama 

membahas rasio keuangan 

2. Persamaan penelitian relevan yang kedua adalah sama-sama 

membahas pertumbuhan laba 

3. Persamaan penelitian relevan yang ketiga adalah bahwa penelitian 

tersebut membahas rasio keuangan Npl, Bopo dan Ldr. 

4. Persamaan selanjutnya, pada penelitian ini sama-sama membahas rasio 

keuangan 

5. Persamaan yang terakhir adalah pada penelitian ini peneliti sama-sama 

membahas rasio keuangan pada bank umum yang ada di Indonesia. 

b. Perbedaan 

1. Perbedaan pada penelitian yang pertama adalah peneliti membahas 

tentang kinerja keuangan. 

2. Perbedaan yang kedua adalah pada penelitian tersebut peneliti 

menambahkan rasio keuangan yaitu rasio CAR (Capital Adequacy 

Ratio). 

3. Perbedaan selanjutnya, peneliti terfokus pada rasio profitabilitas pada 



 

 

bank umum yang ada di Indonesia. 

4. Selanjutnya, perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti membahas 

tentang pertumbuhan penjualan dan deviden sebagai variabel 

independen dan harga saham sebagai variabel dependen 

5.  Perbedaan yang terakhir, pada penelitian ini, terdapat perbedaan rasio 

yaitu rasio CAR, ROA dan NIM. 

1.3.Kajian Teori 

1.3.1.Teori Rasio Keuangan 

1. Menurut Fahmi dalam (Saerang et al., 2014:819).  

Menurut Fahmi mengakatan bahwa rasio keuangan adalah perbandingan yang 

dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi  

perusahaan bisa juga secara sederhanadisebut sebagai perbandingan jumlah 

dengan jumlah lainnya itulah dilihat perbandingannya dengan harapan nantinya 

akan ditemukan jawaban yang selanjutnya dijadikan bahan kajian untuk dianalisis 

dan diputuskan. sedangkan menurut Kasmir dalam (Saerang et al., 2014:819) 

mengatakan bahwa rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka 

yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka 

lainnya. 

Menurut (Saerang et al., 2014:819), dalam menilai tingkat kesehatan suatu 

perusahaan perbankan, terdapat beberapa rasio keuangancyang digunakan sebagai 

aspek penilaian, yaitu : 

1) Rasio NPL 

Merupakan perbandingan antara total kredit bermasalah terhadap total 

kredit yang diberikan. 



 

 

2) Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) 

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. 

3) Rasio LDR (Loan to Deposit ratio) 

Merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (Giro, 

Tabungan,Sertifikat Deposito, dan Deposito). 

4) Rasio NIM (Net Interset Margin) 

Merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata 

aktiva produktifnya. 

5) Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) 

Merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh 

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

pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana 

dari sumber-sumber diluar bank. 

6) Rasio ROA (Return On Asset) 

Merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

total asset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak 

terhadap total asset bank tersebut 

2. Menurut Bahtiar dalam (Raharjo et al., 2014:8)  

Menurut Bahtiar mengatakan bahwa rasio keuangan adalah uatu kegiatan yang 

dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan finansial dan posisi 

finansial perusahaan. Sedangkan menurut Sumbramanyam dan Halsey (dalam 



 

 

Raharjo et al., 2014:8)mengatakan bahwa rasio keuangan adalah merupakan salah 

satu alat analisis keuangan yang banyak digunakan.  

Menurut (Raharjo et al., 2014:7), untuk menilai tingkat kesehatan bank, 

terdapat 5 aspek penilaian, yaitu : 

1) Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) 

2) Rasio NPL (Non Performing Loan) 

3) Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) 

4) Rasio BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) 

5) Rasio NIM (Net Interest Margin) 

Menurut Harianto dan Sudomo (dalam Pahlevie, 2009:20) mengatakan 

bahwa rasio keuangan meerupakan perbandingan antara dua elemen laporan 

keuangan yang menunjukkan indikator kesehatan keuangan pada waktu tertentu.  

Menurut (Pahlevie, 2009:24)Penilaian tingkat kesehatan bank yaitu 

dengan menggunakan rasio keuangan, yaitu : 

1) Capital Adequacy Ratio 

2) Net Interest Margin 

3) Loan to Deposit Ratio 

4) Non Performing Ratio 

5) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasionall 

6) Earning Assets Quality 

3. Menurut Fahmi dalam (Purnomo et al., 2018:190). 

Menurut Fahmi, rasio keuangan adalah hasil yang diperoleh dari perbandingan 

jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya. Menurut (Purnomo et al., 

2018:190) dalam mengukur kinerja keuangan suatu bank, maka digunakan 



 

 

beberapa rasio dalam laporan keuangan, yaitu : 

1) Rasio CAR 

Kecukupan modal yang menunjukan kemampuan bank dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank 

dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko 

yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank 

2) Rasio NPL 

Salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan 

besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank 

3) Rasio NIM 

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. 

4) Rasio BOPO 

Perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan opersional. 

5) Rasio LDR 

Perbandingan antara kredit dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio ini 

digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah 

kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. 

2. Menurut Harahap (dalam Suwandi & Oetomo, 2017:3). 

Menurut Harahap, rasio keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan 

keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya 

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

antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 



 

 

mengahasilkan keputusan yang tepat.  

Menurut (Suwandi & Oetomo, 2017:4), Dalam melakukan penilaian terhadap 

tingkat kesehatan bank, menggunakan 5 rasio keuangan, yaitu : 

1) Return On Assets (ROA) 

Return on assets (ROA) merupakan salah satu analisis dari analisis rasio 

rentabilitas. Analisis rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efisiensi usaha atau profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan. 

2) Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. 

3) Non Performing Loan (NPL) 

Non perfoming loan (NPL) merupakan suatu kondisi di mana nasabah 

sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank. 

4) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya. 

5) Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to deposit ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Dari berbagai teori di atas yang menjelaskan tentang rasio-rasio keuangan, 

maka dalam penelitian ini, saya hanya menggunakan tiga rasio keuangan, yaitu 



 

 

rasio npl (non performing loan), bopo (beban operasional pendapatan operasional) 

dan ldr (loan to deposit ratio). 

3. Menurut (Wahyuni Pratiwi & Wiagustini, 2016). 

Non Performing Loan (NPL) yaitu rasio yang menunjukan kemampuan bank 

dalam mengelola kredit. Sedangkan menurut Kuncoro dan Suhardjono (dalam 

Suwandi & Oetomo, 2017:4) menagatakan bahwa Non perfoming loan (NPL) 

merupakan suatu kondisi di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar 

sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank. Non performing loan (NPL) 

mencerminkan risiko kredit. Bank indonesia telah menetapkan angka untuk rasio 

non performing loan (NPL) adalah sebesar 5%. 

Menurut (Maguni et al., 2020) “NPF is the rate of return credit / financing 

provided by depositors to banks, in other words NPF / NPL is the level of bad 

credit at the bank.” Atau NPF adalah tingkat pengembalian kredit / pembiayaan 

yang diberikan oleh deposan kepada bank, dengan kata lain NPF/NPL adalah 

tingkat kredit macet pada bank. 

Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang 

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat 

menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. 

Apabila Non Performing Loan (NPL) naik maka akan berdampak negatif bagi 

bank karena akan mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank tersebut. 

Semakin kecil Non Performing Loan (NPL) maka semakin kecil risiko kredit 

yang dimiliki oleh bank atau perusahaan tersebut. 

Menurut Riyadi (dalam Rohmah, 2013:28 ), untuk menghitung non 

performing loan, terdata rumus sebagai berikut  



 

 

NPL = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛
 x 100 

Kredit bermasalah merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan 

atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang 

pembayarannya secara tepat waktu dapat diragukan. Kredit bermasalah terdiri atas 

kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. 

4. Menurut Siamat (dalam Pahlevie, 2009:31) 

Menurut Siamat, BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap 

pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank 

dalam rangka menjalankan aktivitasnya, sedangkan pendapatan operasi adalah 

segala bentuk pendapatan yang diperoleh dari aktivitas bank. Semakin kecil 

BOPO menunjukan semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya. 

BOPO dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100% 

Tabel 2.2 

Kriteria Peringkat Komponen BOPO 

Rasio Peringkat Keterangan 

BOPO ≤ 94% 1 Sangat Baik 

 94% < BOPO < 95% 2 Baik 

95% < BOPO < 96% 3 Cukup Baik 

96% < BOPO < 97% 4 Buruk 

BOPO > 97% 5 Sangat Buruk 

  Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004. Diakses tahun 2021 

Menurut (Nimah & Maguni, 2019) “This ratio is a comparison between 

operating costs and operating income. The operational cost ratio is used to 

measure the level of efficiency and ability of banks in conducting operations” atau 



 

 

Rasio ini merupakan perbandingan antara operasi biaya dan pendapatan 

operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional. 

Menurut Kasmir (dalam Kurniasari, 2017:72), komponen beban operasional 

pendapatan operasional secara lengkap adalah sebagai berikut : 

1) Pendapatan Bank, terdiri dari: 

a) Hasil Bunga, adalah pendapatan bunga dari pinjaman yang 

diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank. 

b) Provisi dan Komisi, yaitu pendapatan bank yang akan diterima dan 

diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. 

c) Pendapatan atas Transaksi Valuta Asing, merupakan pendapatan 

yang berasal dari selisih kurs. 

d) Pendapatan Operasional Lainnya, yaitu pendapatan lain yang 

merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan 

operasional bank yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan diatas, 

misalnya deviden yang diterima dari saham. 

e) Pendapatan Non Operasional, adalah rupa-rupa pendapatan yang 

berasal dari aktivitas diluar usaha bank. 

f) Pendapatan Luar Biasa, yaitu keuntungan yang diterima secara 

tiba-tiba atau tidak pernah diramalkan sebelumnya. 

g) Koreksi Masa Lalu, yaitu koreksi terhadap kesalahan dalam 

laporan keuangan periode lalu yang berasal dari kesalahan perhitungan atau 

kesalahan penerapan prinsip akuntansi yang tidak tepat, kelalaian mencatat suatu 

transaksi dan kesalahan yang bersifat matematis. 



 

 

h) Pengaruh Komulatif Perubahan Prinsip Akuntansi, merupakan 

selisih antara jumlah laba yang ditahan awal periode perubahan dengan jumlah 

laba yang ditahan yang seharusnya dilaporkan bila prinsip akuntansi yang baru 

telah diterapkan untuk seluruh periode yang dipengaruhi. 

2) Beban Bank, terdiri dari: 

a) Biaya Bunga, yaitu biaya bunga dana yang dimiliki oleh bank. 

b) Biaya Valuta Asing, muncul dari kerugian selisih kurs 

c) Biaya Overhead, adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 

tidak memiliki manfaat untuk masa-masa mendatang. Jenis-jenis biaya tersebut 

antara lain biaya yang berkaitan dengan pegawai, biaya penyusutan aktiva tetap, 

biaya operasional kantor dan jenis biaya yang dikeluarkan atau berkaitan dengan 

periode pelaporan keuangan. 

d) Biaya Pegawai, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan bank untuk 

membiayai pegawainya. 

e) Biaya Penyusutan, merupakan alokasi biaya yang dibebankan ke 

dalam laporan laba-rugi menurut kriteria atau berdasarkan waktu. 

f) Biaya Non operasional, yaitu biaya yang tidak berkaitan dengan 

kegiatan utama bank, misalnya kerugian dari penjualan aktiva tetap. 

g) Beban Luar Biasa, yaitu biaya yang kejadiannya tidak normal atau 

tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan serta tidak sering terjadi atau tidak 

terulang di masa yang akan datang. 

h) Koreksi Masa Lalu, apabila telah terjadi kesalahan perhitungan, 

kesalahan prinsip akuntansi yang tidak tepat, kelalaian mencatat suatu transaksi 

dll. 



 

 

i) Pajak Penghasilan. 

5. Menurut Dendawijaya (dalam Warsa & Mustanda, 2016:2845). 

Mengatakan bahwa Loan to Deposit Ratio merupakan ukuran kemampuan 

bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Sedangkan 

menurut Werdaningtyas (dalam Lukitasari & Kartika, 2015:30) yaitu seberapa 

besar dana bank dilepaskan ke perkreditan. Ketentuan Bank Indonesia tentang 

Loan to Deposit Ratio (LDR) antara 85% hingga 110%. 

Menurut (Rohansyah et al., 2021) Financing to Deposit Ratio (FDR) 

merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dengan 

total dana pihak ketiga (DPK) ditambah ekuitas. FDR menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Semakin tinggi tingkat FDR satu bank, maka penyaluran dana 

(Pembiayaan) oleh bank juga akan meningkat. 

Menurut Simorangkir (dalam Ardiyanti, 2011:30) Loan to Deposit Ratio 

merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. 

Loan to Deposit Ratio (LDR)  mencerminkan kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang telah dilakukan dengan mengandalkan kredit yang 

telah diberikan sebagai salah satu sumber likuiditas. Semakin tinggi nilai Loan to 

Deposit Ratio (LDR)  maka akan menunjukkan semakin rendahnya pula  

kemampuan likuditas bank yang bersangkutan. Begitu sebaliknya apabila semakin 

rendah nilai rasio Loan to Deposit Ratio (LDR)  maka itu akan menunjukkan 

kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kreditnya sehingga hilangnya 



 

 

kemampuan bank untuk memperoleh laba. Untuk menghitung rasio Loan to 

Deposit Ratio (LDR)   terdapat rumus sebagai berikut: 

𝐿𝐷𝑅 =  
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒 𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥100% 

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam 

kegiatan operasi bank, hal tersebut disebabkan karena dana yang dikelola bank 

sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan 

dapat ditarik sewaktu-waktu. Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut 

memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban. 

Rasio LDR digunakan untuk mengukur likuiditas. Rasio yang tinggi 

menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau 

reatif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank 

yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap dipinjamkan. 

Rasio LDR yang paling sehat menurut Bank Indonesia paling tinggi adalah 

94,75%. Hal ini berarti bahwa dana yang terhimpun, secara optimal dapat 

disalurkan ke perkreditan yang merupakan asset yang paling produktif bagi bank. 

Loan to deposit ratio pada saat ini berfungsi sebagai indikator  intermediasi 

perbankan. Begitu pentingnya arti LDR bagi perbankan maka angka LDR pada 

saat ini telah dijadikan persyaratan antara lain : 

1) Sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank 

2) Sebagai salah satu indicator criteria penilaian Bank Jangkar (LDR min, 

50%) 

3) Sebagai faktor penentu besar kecilnya GWM sebuah bank 



 

 

4) Sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank 

yang akan  merger. 

1.3.2.Teori Laba 

1. Menurut Baridwan dalam (Ansar, 2017:19)  

Mengatakan bahwa Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal 

dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan 

usaha,dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan 

usaha selama satu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau 

investasi oleh pemilik. 

Perhitungan laba pada umumnya mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: 

1) Tujuan internal 

Yaitu berhubungan dengan manajemen untuk mengarahan pada kegiatan 

yang lebih menguntungkan dan mengevaluasi usaha yang telah dicapai. 

2) Tujuan eksternal 

Yaitu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang 

saham untuk keperluan pajak atau tujuan lainnya, misalnya untuk permohonan 

kredit. 

2. Menurut Magdalena (dalam Ansar, 2017:21) 

Untuk keperluan analisis keuangan, biasanya laba dihitung secara bertingkat, 

sehingga ada beberapa macam laba yaitu: 

1) Laba kotor atau Gross Profit. 

Yaitu selisish antara pendapatan harga pokok penjualan. Tingkat laba 

kotor yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai posisi kuat dalam 

persaingan harga.Dalam keadaan resesi, perusahaan mempunyai “pengaman” 



 

 

yang kuat. Sebaliknya, tingkat fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi 

penurunan permintaan atas peningkatan persaingan.Tetapi tinggi rendahnya 

tingkat laba kotor ini harus juga dinilai dengan pertimbangan kebijakan harga 

yang dianut perusahaan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar. 

2) Laba operasi atau Operation Frofit 

Adalah selisih antara laba kotor dengan biaya-biaya operasi yang terdiri 

atas biaya penjualan, serta biaya umum dan administrasi. Tingkat laba operasi 

merupakan perbandingan antara laba operasi dan penjuaan bersih. Dalam laba 

operasi,belum dihitung biaya bunga dan pajak, karena biaya bunga ditentukan 

oleh besarnya utang utang perusahaan (bukan keputusan operasional melainkan 

financial), sehingga besarnya pajak ditentukan oleh golongan pajak perusahaan 

(yang berbeda-beda menurut besarnya labayang dicapai). Tingkat laba operasi 

merupakan ukuran yang tepat untuk menilai efesiensi manajemen.Perusahaan 

yang laba operasinya tinggi dapat nilai sebagai perusahaan yang kuat dan 

menguntungkan. 

3) Laba bersih atau net profit 

Adalah operasi setelah ditambah dengan pendapatan lain-lain serta 

dikurangibiaya yang lain-lain. Pendapatn lain-lain adalah pendapatan normal 

perusahaan.Laba bersih, setelah dikurang dengan pajak penghasilan disebut laba 

bersih setalah pajak (net profit aftertax).tingkat laba bersih kurang 

menggambarkan prestasi manajemen dibandingkan dengan tingkat laba operasi, 

karena sudah memasukkan unsur-unsur luar kekuasaan manajemen, seperti bunga 

dan pajak. 

4) Laba ditahan atau retained earning 



 

 

Merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang 

tidak dibagikan ini di invesasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana 

internal. Laba ditahan dalam penyajiannya di neraca menambah total laba yang 

disetor karena yang ditahan ini milik pemegang saham yang berupa keuntungan 

tidak dibagikan,maka ini juga akan menambah ekuitas pemilik saham neraca. 

5) Laba per saham 

Adalah laba per saham yang diperoleh setelah pajak tidak dibagikan 

dengan jumlah saham yang beredar.dengan demikian earning per share akan 

meningkat apabila perolehan laba pajak (EAT) meningkat, dengan asusmsi jumlah 

saham tetap. 

3. Menurut Wild dkk (dalam Syahrani, 2013:19),  

Laba merupakan perkiraan antara kenaikan atau penurunan ekuitas sebelum 

distribusi dan konstribusi dari pemegang ekuitas. Menurut Wild dkk (dalam 

Syahrani, 2013:20), Laba pada dasarnya terbagi menjadi beberapa bagian 

diantaranya adalah: 

1) Laba kotor 

Adalah selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan, yang 

mengindikasikan seberapa besar perusahaan dapat menutupi biaya produknya. 

2) Laba operasional 

Merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan biaya 

operasional, yang mengindikasikan seberapa baik perusahaan melakukan 

aktivitasnya. 

3) Laba sebelum pajak 

Adalah laba dari operasi berjalan sebelum dikurangi pajak. 



 

 

4) Laba bersih atau laba setelah pajak 

Adalah laba atau pendapatan dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan 

setelah dikurangi bunga dan pajak. 

Pengertian laba juga dikemukakan oleh Harahap (dalam Sinaga, 2018:20) 

bahwa laba adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode 

akuntansi.  

4. Menurut Ghozali (dalam Sinaga, 2018:21)  

Menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai 

berikut:  

1) Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. 

2) Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi 

perusahaan pada periode tertentu. 

3) Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman 

khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan. 

4) Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis 

yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. 

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

dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. 

Menurut Harahap (dalam Sinaga, 2018:21) mengemukakan bahwa 

pertumbuhan laba adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

meningkatkan laba bersih dibanding tahun sebelumnya. Perusahaan pasti 

menginginkan adanya peningkatan laba yang diperoleh dalam setiap tahunnya. 

Menurut Warsidi dan Pramuka (dalam Sinaga, 2018:22) Pertumbuhan laba 

dihitung dengan cara menggunakan laba periode sekarang dengan laba periode 



 

 

sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. Berikut 

rumus pertumbuhan laba : 

Pertumbuhan Laba = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢 𝑡−𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1
   

5. Menurut Suwardjono (dalam Andri, 2015:345)  

Laba adalah imbalan atas upaya perusahaan menghasilakan barang dan jasa. 

Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya ( biaya total yang 

melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang dan jasa). Menurut (Andri, 

2015:345), jenis laba ada 4, yaitu : 

1) Laba kotor, yaitu selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok 

penjualan 

2) Laba opersional, merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk 

rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam 

perekonomiannya. 

3) Laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT (Earning Before Tax), adalah 

laba operasional ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa perusahaan 

4) Laba setelah pajak atau laba bersih, yaitu laba yang telah dikurangi seluruh 

pajak yang ada. 

Menurut (Andri, 2015), pertumbuhan laba adalah kenaikan laba atau 

penurunan laba per tahun. Indikator perubahan laba yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laba sebelum pajak, tidak termasuk item extra ordinary dan 

discontinued operation. Alasan mengeluarkan item extra ordinary dan 

discontinued operation dari laba sebelum pajak adalah untuk menghilangkan 

elemen yang mungkin meningkatkan perubahan laba yang mungkin tidak akan 

timbul dalam periode yang lainnya. 



 

 

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang 

dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode 

sebelumnya. (Andri, 2015) : 

Pertumbuhan Laba = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡− 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1
 

Di dalam surah Al-Baqarah ayat 16 dijelaskan tentang laba sebagai berikut 

: 

َٰلََة بِٱلُۡهَدىَٰ َفَما َربَِحت ت َِجََٰرُتُهۡم َوَما أ َل ْ ٱلضذ ُوا ِيَن ٱۡشََتَ َٰٓئَِك ٱَّلذ ُُْولَ
 ََكنُواْ ُمۡهَتِديَن  

Terjemahnya : Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan 

petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka 

mendapat petunjuk. 

Ayat dan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian laba adalah 

kelebihan atas modal pokok atau pertambahan pada modal pokok yang diperoleh 

dari proses dagang. Kelebihan yang dimaksud diatas bukan hanya kelebihan 

dalam hal material, namun juga bisa dimaksudkan mendapatkan kelebihan dalam 

iman dan taqwa 

 

 

1.4.Grand Theory 

1.4.1.Teori Rasio Keuangan 

Menurut Harahap (dalam Suwandi & Oetomo, 2017:3), rasio keuangan 

adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih 

kecil dan melihat hubungannya bersifat signifikan atau yang mempunyai makna 



 

 

antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non 

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang 

sangat penting dalam proses mengahasilkan keputusan yang tepat.  

Menurut (Suwandi & Oetomo, 2017:4), Dalam melakukan penilaian 

terhadap tingkat kesehatan bank, menggunakan 5 rasio keuangan, yaitu : 

1) Return On Assets (ROA) 

Return on assets (ROA) merupakan salah satu analisis dari analisis 

rasio rentabilitas. Analisis rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efisiensi usaha atau profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan. 

2) Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. 

3) Non Performing Loan (NPL) 

Non perfoming loan (NPL) merupakan suatu kondisi di mana nasabah 

sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank. 

4) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya. 

5) Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to deposit ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan 

bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 



 

 

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (dalam Suwandi & Oetomo, 2017:4) 

menagatakan bahwa Non perfoming loan (NPL) merupakan suatu kondisi di mana 

nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya 

kepada bank. Non performing loan (NPL) mencerminkan risiko kredit. Bank 

indonesia telah menetapkan angka untuk rasio non performing loan (NPL) adalah 

sebesar 5%. 

Menurut Dendawijaya (dalam Suwandi & Oetomo, 2017:4), BOPO 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Bank yang efisien dalam menekan biaya 

operasionalnya dapat mengurangi kerugian akibat ketidak efisienan bank dalam 

mengelola usahanya sehingga laba yang diperoleh juga akan meningkat. 

Menurut Dendawijaya (dalam Suwandi & Oetomo, 2017:5), Loan to 

deposit ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

1.4.2.Teori Pertumbuhan Laba 

Menurut Suwardjono (dalam Andri, 2015:345) Laba adalah imbalan atas 

upaya perusahaan menghasilakan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan 

kelebihan pendapatan diatas biaya ( biaya total yang melekat kegiatan produksi 

dan penyerahan barang dan jasa). 

Menurut (Andri, 2015:345), jenis laba ada 4, yaitu : 

1) Laba kotor, yaitu selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok 

penjualan 



 

 

2) Laba opersional, merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang 

termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar 

dalam perekonomiannya. 

3) Laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT (Earning Before Tax), adalah 

laba operasional ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa 

perusahaan 

4) Laba setelah pajak atau laba bersih, yaitu laba yang telah dikurangi 

seluruh pajak yang ada 

Menurut (Andri, 2015:345), pertumbuhan laba adalah kenaikan laba atau 

penurunan laba per tahun. Indikator perubahan laba yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laba sebelum pajak, tidak termasuk item extra ordinary dan 

discontinued operation. Alasan mengeluarkan item extra ordinary dan 

discontinued operation dari laba sebelum pajak adalah untuk menghilangkan 

elemen yang mungkin meningkatkan perubahan laba yang mungkin tidak akan 

timbul dalam periode yang lainnya. 

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode 

sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada 

periode sebelumnya. (Andri, 2015) : 

Pertumbuhan Laba = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡− 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1
 

 

1.5.Hipotesis Penelitian 

H1 : Diduga terjadi Pengaruh Secara Signifikan Antara Non Performing Loan 

Terhadap Loan To Deposite Ratio 



 

 

H2 : Diduga terjadi Pengaruh Secara Signifikan Antara Beban Operasional 

Pendapatan Operasional Terhadap Loan To Deposite Ratio 

H3 : Diduga terjadi Pengaruh Secara Signifikan Anatar Loan To Deposit Ratio 

Terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba. 

H4 : Diduga terjadi Pengaruh Secara Signifikan Non Performing Loan 

Terhadap Pertumbuhan Laba 

H5 : Diduga terjadi Pengaruh Secara Signifikan Antara Beban Operasional 

Pendapatan Operasional Terhadap Pertumbuhan Laba. 

H6 : Terjadi Pengaruh Secara Tidak Langsung Non Perofrming Loan Terhadap 

Pertumbuhan Laba Melalui Loan To Deposite Ratio 

H7 : Terjadi Pengaruh Secara Tidak Langsung Beban Operasional Pendapatan 

Operasional Terhadap Pertumbuhan Laba Melalui Loan To Deposite Ratio 

1.6.Kerangka Pikir 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas dan sebagai dasar untuk merumuskan 

hipotesis maka diajukan kerangka pemikiran teoritis yang menunjukan pengaruh 

NPL, BOPO dan LDR terhadap pertumbuhan laba yang dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

        

  



 

 

Gambar 2.1. 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah di lapangan, tahun 2021 
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