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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori. 

Landasan teori menunjukan teori-teori yang mendukung perumusan 

hipotesis yang sangat membantu penelitian. Penelitian tentang Aktivitas 

Operasional Bank Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Dengan 

Faktor Risiko Sebagai Pemediasi (Studi Pada Sektor Perbankan Syariah Yang 

Terdaftar Di BI) membutuhkan landasan teori sebagai berikut : 

1. Teori Sinyal 

Teori Sinyal atau Signaling Theory mengemukakan tentang 

bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada 

pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa 

yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan 

bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Teori 

sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk 

mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui 

laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi 

konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena 

prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan 

laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba 

dan aktiva yang tidak overstate Ariyanti dkk (2017). 
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2. Perbankan Syariah 

Di indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU 

No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank 

yang  menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Soemitra 2009) 

a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS 

dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank Devisa 

adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negri atau yang 

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti 

transfer keluar negri, inkaso keluar negri, pembukaan letter of credit, 

dan sebagainya. 

b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank 

umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang 

pembantu syariah atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah 

direksi bank umum konvensional bersangkutan.UUS dapat berusaha 

sebagai bank devisa dan bank nondevisa. 
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c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki 

WNI dan badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan 

antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. 

3. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah Menurut Adiwarman (2011) 

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah 

Merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada 

perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

b. Pembiayaan Investasi Syaiah 

Merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang 

untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan pendirian 

proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek yang 

sudah ada. 

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah 

Merupakan jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan 

diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. 

d. Pembiayaan Sindikasi 

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu 

lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. 

 

Aktivitas Operasional Bank... Adi Pangestu,FEB UMP,2019 



17 

 

e. Pembiayaan Berdasarkan Take Over 

Merupakan pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take 

over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang 

dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. 

f. Pembiayaan Letter Of  Credit (L/C)  

Merupakan pembiayaan yang diberikan dalam rangka 

memfasilitasi transaksi impor atau expor nasabah. 

4. Lembaga Keuangan 

a. Pengertian Lembaga Keuangan 

Menurut Kasmir (2014), lembaga keuangan adalah setiap 

perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya 

apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau 

kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. 

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku 

lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana 

pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari 

pemerintah.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan merupakan 

lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang menyalurkan dananya 

kepada nasabah yang diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. 

b. Bentuk Lembaga Keuangan 

Menurut Kasmir (2014), lembaga keuangan di Indonesia 

terbagi menjadi dua kelompok yaitu: 
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1) Lembaga Keuangan Bank 

Lembaga keuangan bank atau kita sebut saja bank 

merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan 

yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping 

menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga 

melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalm 

bentuk simpanan. 

2) Lembaga Keuangan Lainnya 

Lembaga keuangan lainnya atau bukan bank lebih terfokus 

kepada salah satu bidang saja apakah penyaluran dana atau 

penghimpunan walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang 

melakukan keduanya. Kemudian masing-masing lembaga 

keuangan lainnya dalam menghimpun atau menyalurkan dana 

mempunyai cara-cara tersendiri. 

c. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bank Menurut  Kasmir  (2014) 

Dalam praktiknya lembaga keuangan bank terdiri dari : 

1) Bank Sentral 

Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank 

Indonesia dan memegang fungsi sebagai bank sirkulasi, bank 

tobank dan lender of the last resort. Biasanya pelayanan yang 

diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak 

pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain, nasabah Bank 

Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga Perbankan. 
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2) Bank Umum 

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani 

seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan 

masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-

lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank 

komersil dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum 

devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus 

devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang 

berstatus non devisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang 

berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke 

luar negeri. 

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang 

khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesan. Bank 

Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung 

Desa, Bank Pegawai, dan bank lainnya yang keudian dilebur 

menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

d. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Lainnya Menurut Kasmir (2014) 

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di 

Indonesia saat ini antara lain sebagai berikut: 

1) Pasar Modal 

Pasar modal, merupakan pasar tempat pertemuan dan 

melakukan transaksi antara para pencari dana 
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 (emiten) dengan para penanam modal (investor). Dalam 

pasar modal yang diperjual belikan adalah efek-efek seperti saham 

dan obligasi di manajika diukur dari waktu kewaktunya modal 

yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. 

2) Pasar Uang (Money Market) 

Pasar Uang (Money Market) sama seperti halnya pasar 

modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. 

Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah 

berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu 

panjang. Dalam pasar uang transaksi lebih banyak dilakukan 

dengan media elektronika sehingga nasabah tidak perlu datang 

secara langsung. 

3) Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi Simpan Pinjam, merupakan koperasi yang 

menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyakurkan 

kembali dana tersebut kepada para aggota koperasi dan masyarakat 

umum. 

4) Perusahaan Pegadaian 

Perusahaan Pegadaian, merupakan lembaga keuangan yang 

menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan 

nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak 

pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai 

jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. sementara ini usaha 

pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah. 
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5) Perusahaan Sewa Guna Usaha (leasing) 

Perusahaan Sewa Guna Usaha (leasing) bidang usahanya 

lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang 

diinginkan oleh nasabahnya. Sebagai contoh jika seseorang ingin 

memperoleh barang-barang modal secara kredit, maka kebutuhan 

ini pembayarannya dapat ditutup oleh perusahaan leasing. 

Pembayaran oleh nasabah diangsur sesuai dengan kesepakatan 

yang telah dibuat. Jadi dalam hal ini perusahaan leasing lebih 

banyak bergerak dalam bidang pembiayaan barang-barang 

kebutuhan modal. 

6) Perusahaan Asuransi 

Perusahaan Asuransi, merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam usaha pertanggungan. Setiap nasabah dikenakan polis 

asuransi yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian dan 

perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dengan 

menggantikannya apabila nasabahnya terkena musibah atau 

terkena risiko seperti yang telah diperjanjikan . 

7) Perusahaan Anjak Piutang (factoring) 

Perusahaan Anjak Piutang (factoring), merupakan 

perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran 

kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah 

perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit 

prusahaan yang membutuhkannya. 
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8) Perusahaan Modal Ventura 

Perusahaan Modal Ventura, merupakan pembiayaan oleh 

perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. 

Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahanya 

lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit tanpa 

jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan 

lainnya. 

9) Dana Pensiun 

Dana pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya 

mengelola dan pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau 

perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran 

yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang terkumpul 

oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke 

berbagai sektor yang menguntungkan. 

10) Kartu Plastik 

Kartu plastik atau lebih dikenal dengan nama uang plastik 

atau kartu kredit. Kartu plastik digunakan sebagai pengganti uang 

tunai yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan lainnya. 

Pihak yang mengeluarkan kartu kredit itu dapat dilakukan oleh 

bank atau lembaga non-bank lainnya (lembaga pembiayaan). 

5. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

 Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun bank berupa 

simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, giro ataupun deposito. 

Semakin besar dana yang dapat dihimpun oleh bank, maka semakin tinggi 
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pula pertumbuhan kredit pada bank.  Penghimpunan Dana Pihak Ketiga 

yang diterapkan oleh Bank Syariah secara umum meliputi 2 metode:  

a. Wadi’ah (jasa penitipan) merupakan jasa penitipan yang dananya 

dapat diambil sewaktu-waktu. Pada sistem Wadi’ah ini, bank tidak 

berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus 

kepada nesabah. Sehingga wadi’ah adalah akad antara pemilik 

(nasabah) dan penyimpan (bank), untuk menjaga keamanan 

harta/modal dari kerusakan atau kerugian.  

b. Mudhorobah merupakan simpanan dana nasabah di Bank Syariah 

dalam kurun waktu tertentu dengan perjanjian bagi hasil keuantungan.  

Keuntungan investasi dana nasabah yang dilakukan bank akan 

dibagikan antara bank dan nasabah dangan perjanjian bagi hasil 

tertentu. Prinsip ini merupakan akad kerjasama antara pemilik dana 

(shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan 

usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya 

dengan perbandingan nisbah yan telah disepakati sebelumnya. 

(Pranaditya dkk 2017). 

6. Loan To Deposit Ratio (LDR) 

  Loan To Deposit Ratio (LDR) yaitu menunjukkan kemampuan 

suatu bank di dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal 

yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan oleh 

masyarakat. Bila jumlah kredit yang diberikan lebih kecil dari dana yang 

terhimpun, maka kelebihan dana dapat ditempatkan pada hal lain yang 

berguna dengan resiko lebih kecil. Semakin tinggi nilai rasio Loan To 
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Deposit Ratio (LDR) menunjukkan semakin rendahnya kemampuan 

likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank 

dalam kondisi bermasalah akan semakin besar, sebaliknya semakin rendah 

rasio Loan To Deposit Ratio (LDR) menunjukkan kurangnya efektifitas 

bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank 

untuk memperoleh laba. (Sudarmawanti dan Joko 2017). 

7. Non Performing Financing (NPF) 

  Rasio Non Performing Financing  menunjukkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan 

oleh bank. Apabila suatu bank kondisi NPF tinggi maka akan 

memperbesar biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. 

Semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaan yang 

menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar sehingga 

dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin besar. Maka dalam hal ini semakin tinggi NPF maka semakin 

rendah profitabilitas suatu bank. (Sudarmawanti dan Joko 2017). 

8. Return on Assets (ROA) 

 ROA adalah pebandingan antar laba sebelum pajak terhadap total 

aktiva. Semakin besar ROA menunjukkan peningkatan profitabilitas bank. 

Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan asset. (Wenten 2016). 
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9. Analisis Kredit Berdasarkan Prinsip “5C” Menurut Subagyo (2015) 

a. Character  

Merupakan ukuran untuk untuk menilai “kemauan” calon debitur 

membayar kembali pinjaman beserta bunganya sesuai dengan yang 

diperjanjikan. 

b. Capacity  

Merupakan kemampuan calon debitur dalam membayar kreditnya 

dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnisnya untuk memperoleh 

laba, sehingga akan terlihat kemampuan debitur dalam mengembalikan 

kredit. 

c. Capital 

Merupakan proses untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan 

yang dimiliki calon debitur atas rencana usaha yang akan dibiayai oleh 

bank.  

d. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur, baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. 

e. Condition 

Merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi 

masa datang sesuai sektor atau subsektor usaha masing-masing.   

10. Analisis Kredit Berdasarkan Prinsip “7A” Menurut Subagyo (2015) 

Metode analisis “7A” menganalisis berbagai aspek dari proyek 

yang akan dibiayai bank. Analisis ini terdiri atas aspek-aspek sebagai 

berikut : 
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a. Aspek Yuridis (Hukum) 

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian 

dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, 

seperti akte notaris, izin usaha, NPWP, surat-surat kepemilikan atas 

jaminan dan dokumen lainnya.  

b. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Merupakan aspek untuk menilai prospek pemasaran produk 

nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.  

c. Analisis Aspek Operasi/ Teknis 

Merupakan aspek untuk menilai lokasi usaha, tata letak 

ruangan, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dan sarana 

dan prasarana yang dimiliki serta kemudahan dalam pengadaan 

logistik.  

d. Analisis Aspek Manajemen 

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas. 

e. Analisis Aspek Keuangan 

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon debitur 

dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dan aspek ini akan 

tergambar berapa besar biaya yang akan dikeluarkan dan pendapatan 

yang akan diperolehnya. Penilaian aspek ini menggunakan rasio-rasio 

keuangan. 
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f. Analisis Aspek Ekonomi/Sosial 

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial 

yang ditimbulkan karena adanya suatu usaha tertentu terutama 

terhadap masyarakat sekitar. 

g. Analisis Aspek Amdal 

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan 

timbul dengan adanya suatu kegiatan tertentu, kemudian cara-cara 

pencegahan terhadap dampak tersebut.  

11. Analisis Kredit Berdasarkan Prinsip “7P” Menurut Subagyo (2015) 

a. Personality, merupakan penilaian calon debitur dan aspek 

kepribadiannya atau tingkah lakunya sekarang dan usaha lalunya. 

Personality  juga mencakup sikap, emosi dan respon dalam 

menghadapi suatu masalah. 

b. Party, merupakan pengklasifikasian calon debitur berdasarkan variabel 

tertentu seperti modal, loyalitas, dan karakternya. Dengan demikian 

calon debitur dapat dimasukkan dalam klasifikasi tertentu dan akan 

mendapat fasilitas kredit yang berbeda dan bank.  

c. Purpose, merupakan untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam 

mengambil kredit. 

d. Prospect, merupakan untuk menilai usaha nasabah dimasa yang 

akandatang, apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain 

mempunyai prospek atau sebaliknya. 

e. Payment, merupakan penilaian untuk mengetahui cara dan sumber 

dana calon debitur dalam mengembalikan kreditnya kepada bank. 
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f. Profitability, merupakan penilaian kemampuan calon debitur dalam 

mencari laba. 

g. Protection, merupakan analisis yang bertujuan menjaga agar kredit 

yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang 

diberikan benar-benar aman. Perlindungan dapat berupa jaminan 

barang atau orang ataupun jaminan asuransi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan penyaluran 

kredit kepada nasabah, perlu dilakukan analisis kredit terebih dahulu baik 

itu berdasarkan prinsip “5C”, “7A” ataupun “7P” untuk mengetahui 

bagaimana prospek nasabah dimasa mendatang, apakah nasabah tersebut 

layak untuk mendapatkan bantuan kredit atau tidak, sehingga dapat 

meminimalkan risiko terjadinya kredit bermasalah. 

12. Pengawasan Kredit 

Menurut Subagyo (2015) setidaknya ada dua tujuan pengawasan 

kredit. Pertama, pengawasan yang bertujuan mencegah sedini mungkin 

timbuknya praktik pemberian kredit yang tidak sehat oleh pejabat dan staf 

Bank. Karena pada sebagian kasus, praktik pemberian kredit yang tidak 

sehat adalah hasil kolusi antara debitur dengan para pejabat atau staf bank.  

Suatu bank yang dikelola secara profesional akan berusaha 

menjauhkan  diri dan sikap berprasangka buruk terhadap karyawannya, 

namun mau tidak mau semua pejabat dan staf bank yang tugasnya berkitan 

dengan penyaluran kredit akan menjadi salah satu objek utama 

pengawasan kredit. Kedua, bertujuan menjaga agar mutu kredit yang 

diberikan tidak merosot sehingga dapat merugikan bank. Dengan demikian 

objek tama kedua pengawasan krdit adalah para debitur, termasuk debitur 

yang terkait dengan bank dan debitur besar. 

Aktivitas Operasional Bank... Adi Pangestu,FEB UMP,2019 



29 

 

Ruang lingkup program pengawasan kredit tersebut diatas, 

minimal harus mencakup hal-hal yang berikut: 

a. Pengawasan terhadap setiap kredit yang akan diberikan. 

b. Pemantauan terhadap perkembangan mutu kredit yang telah diberikan 

melalui pemantauan terhadap perkembangan kegiatan usaha debitur. 

c. Pengawasan terhadap setiap kredit yang akan diberikan kepada debitur 

yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu. 

d. Memantau gejala awal kredit bermasalah dan para debitur yang 

kemampuan dan kemauannya melunasi kredit mulai diragukan. 

e. Mengevaluasi apakah penilaian terhadap tingkat kolektibilitas kredit 

yang telah disalurkan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh 

Bank sentral. 

f. Pembinaan terhadap debitur bermasalah yang masih ada harapan untuk 

diselamatkan. 

g. Memanatau pelaksanaan dokumentasi dan administrasi kredit yang 

telah disalurkan. 

h. Memantau perkembangan cadangan penghapusan kredit. 

13. Penyelamatan Kredit Macet 

Pemberian fasilitas kredit pasti didalamnya mengandung suatu 

risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga 

menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank. Meskipun 

dalam setiap permohonan kredit telah dilakukan analisis kredit terlebih 

dahulu, tetapi masih tetap ada kemungkinan kredit tersebut macet. Hanya 

saja dalam hal ini, perlu dipertimbangkan bagaimana upaya untuk 

meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin (Hasan, 2014 dalam 

Pradifta 2015). 
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B. Penelitian Terdahulu  

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dapat disajikan ke tabel sebagai berikut ini : 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis & Tahun Judul 
Variabel Yang 

Digunakan 
Hasil 

1 Yuliani (2014) Aktivitas Operasional  Bank 

Dan Implikasinya Terhadap 

Kinerja Keuangan Dengan 

Faktor Risiko Sebagai 

Pemediasi  (Studi Pada Sektor 

Perbankan Go Public Di Bursa 

Efek Indonesia) 

Variabel Independen : 

DPK 

LDR 

Variabel Intervening : 

NPL 

Variabel Dependen : 

ROA 

NPL mampu 

memediasi pengaruh 

DPK terhadap  Return 

On Assets (ROA) 

NPL mampu 

memediasi pengaruh 

LDR terhadap  Return 

On Assets (ROA) 

 

2 Delsy Setiawati Ratu Edo Dan Ni Luh 

Putu Wiagustini (2014) ISSN : 2337-

3067E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana 3.11 (2014) : 

650-673. 
 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, 

Non Performing Loan Dan 

Capital Adequacy Ratio 

Terhadap Loan To Deposit Ratio 

Dan Return On Assets Pada 

Sektor Perbankan Di Bursa Efek 

Indonesia. 

Variabel Independen : 

Dpk 

Npl 

 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK) berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Return On 

Assets (ROA) 

Non Performing Loan 

(NPL) berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap Return On 

Assets (ROA) 
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3 Yunia Putri Lukitsari, Andi Kartika 

(2015)  

Infokam Nomor I / Th. Xi/ Maret /15. 

Analisis Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, Bopo, Car, Ldr Dan Npl 

Terhadap Kinerja Keuangan 

Padasektor Perbankanyang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. 

Variabel Independen : 

LDR 

 

LDR  berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap  Return On 

Assets (ROA) 

4 Ni Made Elin Sukmawati dan Ida 

Bagus Anom Purbawangsa (2016) . E-
Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No.9, 
2016:5398-5432 

 

Pengaruh Pertumbuhan Dana 

Pihak Ketiga, Pertumbuhan 

Kredit, Risiko Kredit, 

Likuiditas, Dan Kondisi 

Ekonomi Terhadap Profitabilitas 

Variabel Independen : 

DPK 

 

Dana PihakKetiga (DPK) 

berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Assets 

(ROA) 

5 Ratna Aristiana, Rita Andini, Abrar 

Oemar (2017) 

Pengaruh Ldr, Nim, Npl, Suku 

Bunga Bi Dan Produk Domestik 

Bruto Terhadapreturn On Assets 

(Pada Lembaga 

Keuangansyariahyangterdaftar 

Di BEI Periode 2010 – 2015). 

Variabel Independen : 

NPL 

LDR  

 

 

 Non Performing Loan 

(NPL) berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap  Return On 

Assets (ROA). 

LDR berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap  Return On 

Assets (ROA) 

6 Andreas Gunawan P, Budi Sudaryanto 

(2016).  Volume 5, Nomor 3, Tahun 

2016, Halaman 1-13 http://ejournal-

s1.undip.ac.id/index.php/dbrISSN 

(Online): 2337-3792 

Analisis Pengaruh Performance, 

Size,Inefisiensi, Capital, Dan 

Dana Pihak Ketiga Terhadap 

Non Performing Loan.  

Variabel Independen : 

DPK 

 

DPK berpengaruh 

positif terhadap NPL 

7 Erna Sudarmawanti, Joko Pramono 

(2017).  Among Makarti Vol.10 

No.19, Juli  2017 

Pengaruh Car, Npl, Bopo, Nim 
Dan Ldr Terhadap Roa (Studi 
Kasus Pada Bank Perkreditan 

Variabel Independen : 

NPL 

 

Non Performing Loan 

(NPL) berpengaruh 

signifikan terhadap 
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Rakyat Di Salatiga Yang 
Terdaftar Di Otoritas  Jasa 
Keuangan Tahun 2011-2015). 

 

Return On Assets 

(ROA) 

8 Muhammad Rahmadi Yusuf dan 

Fakhruddin (2016).  Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa (JIM) Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Unsyiah Vol.1 No.2 

November 2016 :555-562  

Analisis Variabel Makro Dan 

Rasio Keuangan Terhadap  

Kredit Bermasalah.  

Variabel Independen : 

LDR 

 

LDR berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap NPL 

9 Yunia Putri Lukitsari, Andi Kartika 

(2015).  Infokam Nomor I / Th. Xi/ 

Maret /15. 

Analisis Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, Bopo, Car, Ldr Dan Npl 

Terhadap Kinerja Keuangan 

Padasektor Perbankanyang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia.  

Variabel Independen : 

LDR 

 

LDR  berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap  Return On 

Assets (ROA) 

10 Uus Ahmad Husaeni, Irpan Jamil dan 

Agus Slamet Riadi (2016) 

Analysis Of The Effect Third 

Party Funds And Non 

Performing Financing Toward 

Return On Assets Of Sharia 

Rular Bank (BPRS) In 

Indonesia. 

Variabel Independen : 

DPK 

NPF 

 

DPK berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap Return On 

Assets (ROA) 

NPF berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap Return On 

Assets (ROA) 

11 Ida Bagus Raka Suardana, I Nengah 
Dasi Astawa Dan Luh Kadek Budi 
Martini (2018).  Vol. 2 No. 1, April 
2018, pages: 105~116 e-ISSN: 2550-
7001, p-ISSN: 2550-701X. 

Influential Factors Towards 

Return On Assets And Profit 

Change (Study On All BPR In 

Bali Province).  

Variabel Independen : 

LDR 

 

LDR berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap  Return On 

Assets (ROA) 
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12 

 

 

 

 

Ni Made Elin Sukmawati dan Ida 
Bagus Anom Purbawangsa (2016) 

 Variabel Independen : 
DPK 
 

Dana PihakKetiga 
(DPK) berpengaruh 
signifikan terhadap 
Return On Assets 
(ROA) 

13 Mohammad Darwis, Agus Widarko, M 

Agus Salim (2016).  E-Jurnal Riset 

Manajemen Prodi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Unisma Website 

:Www.Fe.Unisma.Ac.Id (Email : 

E.Jrm.Feunisma@Gmail.Com). 

Pengaruh Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Non Performing 

Loan (NPL), Loan To Deposit 

Ratio (LDR), Suku Bunga SBI 

Terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan.  

Variabel Independen : 

NPL 

Non Performing Loan 

(NPL) berpengaruh 

positif terhadap  Return 

On Assets (ROA). 

14 Putri Mawar Katuuk, Robby J. Kumaat 

Dan Audie O. Niode (2018).  Jurnal 
Berkala Ilmiah Efisiensi  Volume 18  
No. 02  Tahun 2018. 

Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, Loan To Deposit 

Ratio, Biaya Operasional 

Pendapatan  Operasional 

Terhadap Return On  Asset 

Bank Umum Di Indonesia  

Periode 2010.1-2017.4  

Variabel Independen : 

LDR 

LDR berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap  Return On 

Assets (ROA) 

15 C. Zelin Winda Ayu Pangestika Dan 

Musdholifah (2018). Jurnal Ilmu 

Manajemen Volume 6 Nomor 3 – 

Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri  

Surabaya. 

Pengaruh Dpk, Car, Dan Npl 

Melalui Ldr Sebagai Variabel  

Intervening Terhadap 

Profitabilitas Bank (Studi Pada 

Bank Terbesar Di Asia 

Tenggara Periode 2012-2016)  

Variabel Independen : 

NPL 

NPL berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap  Return On 

Assets (ROA) 

16 Dila angraini (2018). 

Jurnal Akuntansi 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, 

Non Performing Financing, 

Tingkat Bagi Hasil Dan Modal 

Variabel Independen : 

DPK 

DPK berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap  Return On 
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Berkelanjutan 

Indonesia34 Vol.1, No.1, 

Januari 2018 

 

Sendiri Terhadap Profitabilitas 
Dengan Pembiayaan Bagi 

Hasil Sebagai Variabel 

Intervening Pada Perbankan 

Syariah 

Assets (ROA) 

17 Maya Rosita Dan Musdholifah (2016).  

Bisma – Bisnis Dan Manajemen –

Volume 8 No. 2 Februari 2016 

Pengaruh Makroekonomi, 

Capital Adequacy Ratio, Loan 

To Deposit Ratio Dan 

Pertumbuhan Kredit  

Terhadap Non Performing Loan 

Pada Bank Asing Di  

Indonesia Periode 2013-2014  

 

Variabel Independen : 

LDR 

LDR berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

NonPerforming Loan 

(NPL) 

18 Hadiah Putri Pratamawati (2018).  

Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, 

Volume 7, Nomor 6, Tahun 2018 

Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Non Performing 

Loan Pada Bank Umum Bumn 

Tahun 2012‒2016  

 

Variabel Independen : 

LDR 

LDR berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

NonPerforming Loan 

(NPL) 
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C. Kerangka pemikiran 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui serta menganalisis 

hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Serta adanya 

pengaruh risiko sebagai variabel mediasi. 

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Non Performing Financing 

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari 

masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro (Edo dan Wiagustini 

2014). Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunawan dan 

Sudaryanto (2016), Edo Wiagustini (2014) diperoleh hasil yang 

menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif  terhadap NPF. 

2. Pengaruh Loan to deposit ratio (LDR) terhadap Non Performing 

Financing 

LDR adalah kemampuan suatu bank di dalam menyediakan dana 

kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana 

yang dapat dikumpulkan oleh masyarakat (Sudarmawanti dkk  2017). Dari 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusuf dan Fakhruddin 

(2016), Aristiana dkk (2017), Rosita Dan Musdholifah (2016), 

Pratamawati (2018) diperoleh hasil yang menyatakan bahwa LDR 

berpengaruh positif terhadap NPF. Namun hasil penelitian tersebut 

bertentangan dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan tidak adanya 

pengaruh LDR terhadap NPF (Dewi dan Ramantha 2015). 
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3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Return On Asset 

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan 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, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. 

Peningkatan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit 

yang besar pula sehingga profitabilitas bank akan meningkat. Selain untuk 

mendapatkan pendapatan bunga atas kredit yang disalurkan, hal ini 

dilakukan untuk mencegah terjadinya pengendapan dana yaitu adanya 

ketidak seimbangan antara dana yang telah dihimpun dan kredit yang 

disalurkan oleh pihak bank (Saputra dkk 2014). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Edo dan Wigustini 

(2014), Anggraini (2018) menunjukkan adanya pengaruh positif antara 

Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap ROA. Namun hasil penelitian tersebut 

bertentangan dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan tidak adanya 

pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap ROA (Sukmawati dkk 

2016). 

4. Pengaruh Loan to deposit ratio (LDR) terhadap Return On Asset  

LDR merupakan merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal 

yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari 

masyarakat (Ryzkita dan Jusmansyah 2017). Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Kartika (2015), Aristiana dkk (2017) dan Katuuk dkk 
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(2018) menunjukkan adanya pengaruh positif antara loan to deposit ratio 

(LDR) terhadap  ROA.  Penelitian tersebut bertentangan dengan hasil 

peneliti lain yang dilakukan oleh Setiawati dkk (2014)  menunjukkan tidak 

adanya pengaruh antara loan to deposit ratio (LDR) terhadap ROA.  

5. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Return On Asset 

Risiko adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko ini akan semakin besar bila 

bank tidak mampu meningkatkan atau memperbaiki kualitas pembiayaan 

yang disalurkan, karena pada dasarnya bank menanamkan sejumlah 

dananya dalam bentuk pembiayaan dengan harapan bisa meningkatkan 

profitabilitas. (Sukmawati dan Purbawangsa 2016). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aristiana dkk (2017), 

Anggraini (2018), Edo dan Wiagustini (2014) Darwis dkk (2016), 

Pangestika dan Musdholifah (2018), Sukmawati dan Purbawangsa (2016), 

menunjukkan adanya pengaruh positif antara antara NPF terhadap ROA. 

Penelitian tersebut bertentangan dengan hasil peneliti lain yang dilakukan 

oleh Widyarti (2016) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara NPF 

terhadap ROA. 

6. Pengaruh  Dana Pihak Ketiga  terhadap Return On Asset melalui Non 

Performing Financing 

Bisnis perbankan adalah bisnis menerima dan mengelola risiko, 

dimulai sejak menerima dana pihak ketiga (simpanan masyarakat) hingga 

dana tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada 

masyarakat. Dimana proses kegiatan tersebut perbankan memperoleh 
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pendapatan yang pada akhirnya membukukan laba. Oleh karena itu, 

kapabilitas manajemen risiko yang efektif sangat menentukan keberhasilan 

bank untuk memperoleh profit. Sebaliknya kegagalan dalam mengelola 

risiko berdampak buruk bagi kinerja bank yang bersangkutan. 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliani (2014) 

didapatkan hasil bahwa NPF berpengaruh positif tidak langsung dan 

mampu memediasi pengaruh DPK terhadap ROA. 

7. Pengaruh  Loan to Deposit Ratio terhadap Return On Asset melalui Non 

Performing Financing 

Pemberian kredit LDR merupakan kegiatan utama bank sebagai 

lembaga keuangan. Semakin tinggi Loan to Deposit Ratio (LDR), maka 

laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu 

menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, 

maka kinerja bank juga meningkat. Dalam menjalankan kegiatan 

usahanya bank tidak bisa terlepas dari risiko yang dihadapinya seperti 

kredit macet. Terkait hal ini dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah 

NPF (Non Performing Financing) (Lukitsari 2015). 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliani (2014), 

Lubis dkk (2016) didapatkan hasil bahwa NPF berpengaruh positif tidak 

langsung dan mampu memediasi pengaruh LDR terhadap ROA. 
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H2 

H4 

H1 

H3 

H6 

H5 

H7 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, maka kerangka 

pemikiran dari hubungan antar variabel penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Berpengaruh secara tidak langsung 

Berpengaruh secara langsung 

 

D. Hipotesis Penelitian 

H1 :Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Non Performing  Financing. 

H2 :Loan To Deposit Ratio berpengaruh terhadap Non Performing 

Financing. 

H3 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Return On Asset. 

H4 :Loan To Deposit Ratio berpengaruh terhadap Return On Asset. 

H5 :Non Performing Financing berpengaruh terhadap Return On Asset. 

 

LDR 

 

DPK 

 

NPF 

 
 

 
 

ROA 
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H6 :Non Performing Financing mampu memediasi Dana Pihak Ketiga 

terhadap Return On Asset. 

H7 :Non Performing Financing mampu memediasi Loan To Deposit Ratio 

terhadap Return On Asset. 
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