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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Preferensi Likuiditas 

 

Teori yang di katakan oleh John Maynard Keynes ini menjelaskan 

tentang permintaan dan penawaran uang yang mempengaruhi likuiditas 

perbankan. Keynes mengatakan perubahan suku bunga dapat 

menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang.  

 Suku bunga dan likuiditas perbankan memiliki hubungan erat. Suku 

bunga yang tinggi akan membuat nasabah perbankan melakukan 

penyimpanan dananya pada perbankan (saving) dan mengurangi permintaan 

kredit. Hal ini akan membuat likuiditas perbankan akan meningkat. 

Sebaliknya, jika suku bunga rendah maka nasabah akan menarik dananya dan 

meningkatnya jumlah permintaan kredit. 

  Likuiditas pada perbankan harus tetap terjaga demi tercapainya 

kestabilan perbankan yang mempengaruhi kestabilan ekonomi. Selain itu, 

perbankan juga harus selalu likuid agar jika suatu saat nasabah ingin menarik 

dana, pihak bank mampu memberikan dana milik nasabah tersebut.
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Karena jika satu bank tidak likuid maka dapat menular pada bank lain yang 

kemudian bisa terjasi resiko sistemik yang berakibat krisis perbankan. 

2. Teori Intermediasi Keuangan 

 

Jhon Gurley (1956), teori intermediasi keuangan membahas tentang 

salah satu fungsi institusi perbankan, dimana perbankan memiliki tugas besar 

sebagai penyokong yang dominan dalam perekonomian suatu negara dengan 

tugas intermediasi dana dari pihak kelebihan dana kepada pihak kekurangan 

dana. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu untuk 

memperlancar proses pembayaran, pencapaian stabilitas keuangan dan 

sebagai pelaksana kebijakan moneter, maka kondisi perbankan harus tetpat 

stabil. 

Pentingnya fungsi intermediasi ini agar roda perekonomian dapat terus 

berjalan dengan baik sehingga dapat tercapai kestabilan ekonomi. Hal ini 

karena pihak bank akan mengalokasikan dana nasabah kepada yang 

membutuhkan dana dengan memberikan pinjaman kredit. Pemberian kredit 

merupakan bisnis perbankan untuk memperoleh laba dari selisih antara bunga 

dengan dana yang dikembalikan oleh peminjam. Semakin tinggi nilai 

intermediasi perbankan maka semakin baik kondisi perbankan. 
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3. Teori Efisiensi 

 

Peter Drucker (1974) mengatakan “Efficiency is about doing the things 

right”. Artinya semua kegiatan yang dilakukan harus dengan efisien agar 

memperoleh output yang maksimal dari input yang dimiliki. Begitupun 

dengan perbankan yang harus menjalankan tugasnya dengan efisien. Efisiensi 

dalam dunia perbankan menggambarkan bagaimana aktivitas yang dilakukan 

perbankan dalam menghasilkan kredit sesuai target dengan seberapa besar 

biaya yang digunakan untuk mencapai target tersebut. 

Efisiensi merupakan salah satu indikator kestabilan perbankan. Sebuah 

bank harus memiliki tingkat efisien yang tinggi, karna adanya persaingan 

antar bank. Semakin baik tingkat efisiensi perbankan maka semakin baik pula 

kondisi perbankan. Bank yang tidak mampu meningkatkan efisiensinya dapat 

kehilangan nasabah, hingga akhirnya mengakibatkan tutupnya bank tersebut. 

Tutupnya salah satu bank dapat mengakibatkan krisis sistemik pada bank-

bank lainnya. Sehingga perbankan harus benar-benar memperhatikan tingkat 

efisiensinya dalam mengelola dana nasabah. 
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B. Landasan Konsep 

1. Sistem Keuangan 

1.1.  Stabilitas Sistem Keuangan 

Sistem keuangan adalah suatu sistem yang sangat penting untuk 

mendukung kemajuan pada sektor riil di Indonesia, karena sektor keuangan 

akan selalu mengikuti perkembangan sektor riil (Robinson dalam Sukrudin, 

2014). Keberhasilan sistem keuangan suatu negara tergantung bagaimana 

suatu lembaga keuangan dalam menjalankan tugasnya, terutama sektor 

perbankan. Dalam sistem keuangan di Indonesia, institusi keuangan 

perbankanlah yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi kestabilan 

sistem keuangan. Institusi keuangan yang terdapat pada sistem keuangan 

terdiri dari lembaga keuangan perbankan yang berfungsi sebagai intermediasi 

dari tabungan seseorang kepada orang lain dalam bentuk investasi (Mankiw 

dalam Sukrudin, 2014). Albulescu dan Goyeau dalam Sukrudin (2014) 

mengatakan kestabilan sistem keuangan adalah suatu sistem yang selalu 

menuju ke arah keseimbangan setelah terjadi masalah dari eksternal dan 

internal, kemudian masih mampu melakukan fungsinya seperti biasa yaitu 

mengalokasikan dana secara efisien, untuk menjamin sistem pembayaran yang 

baik,  menyelesaikan distorsi harga dan tetap berkontribusi dengan baik dalam 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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Goodheart et al. dalam Nayn dan Siddiqui (2012), mengatakan bahwa 

pemantauan kondisi stabilitas perbankan dapat dilihat dari indikator 

profitabilitas. Kemudian Afanasief et al. dalam Aini (2013), melakukan 

penelitian pada variabel NIM dan BOPO yang merupakan salah satu elemen 

dari efisiensi perbankan dengan mengatakan kedua variabel tersebut 

berpengaruh positif dalam perubahan profit yang di dapat oleh bank. Semakin 

tinggi nilai NIM maka semakin besar keuntungan yang di dapat oleh bank 

sehingga semakin membaik kondisi perbankan, sedangkan semakin besar nilai 

BOPO maka semakin kecil keuntungan yang di dapat oleh bank dan semakin 

buruk kondisi perbankan.  

Menurut Gunadi dkk., (2012), stabilitas sistem keuangan adalah suatu 

sistem yang saling berhubungan antara lembaga-lembaga keuangan dan pasar, 

artinya ketidakstabilan yang terjadi pada salah satu sistemnya akan 

berpengaruh juga pada bagian yang lainnya. Sedangkan menurut Nasution 

dalam Sukrudin (2014) mengatakan stabilitas sistem keuangan sangat terkait 

dengan kestabilan harga yang terkait dengan kestabilan moneter. Sistem 

keuangan di Indonesia juga sangat terintegrasi dengan kondisi perbankan, 

karena stabilitas dan kesehatan sektor perbankan memeiliki hubungan yang 

sangat erat dengan kestabilan dan kesehatan sistem perekonomian di 

Indonesia (Crocket dalam Gunadi dkk., 2012).  
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Stabilitas sistem keuangan di Indonesia tidak seluruhnya menjadi 

wewenang Bank Indonesia, lembaga keuangan lainnya seperti otoritas jasa 

keuangan dan beberapa lembaga keuangan lainnya juga memiliki peran dalam 

menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu harus dibuat sebuah 

kerangka kerjasama antara bank Indonesia dengan lembaga keuangan lain 

agar tidak terjadi gesekan antara masing-masing lembaga keuangan. Berikut 

adalah gambar kerangka kestabilan sistem keuangan: 
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Sumber: Bank Indonesia 

Gambar 2.1. Kerangka Stabilitas Sistem Keuangan 
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1.2. Indeks Stabilitas Keuangan 

Indeks stabilitas keuangan digunakan untuk memantau kondisi sistem 

keuangan suatu Negara. Indeks ini juga digunakan agar para pengambil 

kebijakan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menangani jika 

terindikasi akan terjadi krisis sistem keuangan. Indeks yang dibangun dapat 

memprediksi kondisi sistem keuangan setidaknya dalam waktu satu tahun 

(Berani dan Butters dalam Angelopoulou et al., 2013). 

Beberapa Negara Eropa telah membangun suatu indeks, seperti FSI 

(Financial Stress Index) yang telah dibangun oleh beberapa negara di 

kawasan Eropa seperti Kanada, Jerman, Finlandia dan beberapa negara di 

kawasan Eropa lainnya.  Mereka membangun FSI dengan beberapa tujuan 

seperti untuk mengetahui seberapa relevan kebijakan moneter yang mereka 

ambil (Goodhart dan Hofmann dalam Angelopoulou et al., 2013). Bank 

Sentral Swiss telah membuat indeks tekanan komposit terhadap perbankan 

yang digunakan untuk sistem keuangan negara swiss, dimana setiap tahunnya 

selalu membuat indeks terbaru untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

tekanan yang di alami oleh perbankan (Nan dan Siddiqui, 2012).  

Petrovska dan Mihajlovska (2013) telah membangun dua indeks untuk 

Macedonia yaitu indeks stabilitas keuangan dan indeks sistem perbankan. 

Metode yang mereka pakai dalam membangun indeks adalah metode analisis 

komponen utama dan pembobotan masing-masing variabel.  
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Negara Indonesia sejak tahun 2007 telah membangun dan 

menggunakan indeks stabilitas keuangan atau FSI untuk memonitoring 

kondisi pada sektor keuangan (Nan dan Asiddiqui, 2012). Selain itu, 

Indonesia melalui dRi (Danareksa Research Institute) juga telah membangun 

Banking Pressure Index (BPI) yang berguna untuk mengetahui kemungkinan 

akan terjaadinya krisis pada sektor perbankan (Gunadi dkk., 2013). 

2. Sistem Perbankan 

1.1. Stabilitas Perbankan 

 

Institusi perbankan merupakan lembaga yang sangat penting dalam 

menggerakkan roda perekonomian Negara (Hardiyanti, 2014). Hal ini karena 

fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi antara pihak surplus dan pihak 

defisit. Baik atau buruknya perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi 

dapat dilihat dari tingkat LDR (Loan to Deposite Ratio) kepada pihak defisit 

berupa pemberian kredit. LDR merupakan salah satu indikator yang 

menunjukkan tingkat intermediasi perbankan. Jika LDR rendah maka 

perbankan memiliki banyak likuiditas, artinya profitabilitas perbankan hanya 

sedikit, namun semakin besar LDR maka profit yang di dapat perbankan 

semakin besar (Kuncoro dan Suhardjono dalam Aini, 2013). 

Kestabilan institusi perbankan juga harus terjaga agar tidak terjadi 

krisis pada sistem perbankan yang berakibat sistemik pada sistem ekonomi. 
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Andrew Crocket dalam Gunadi dkk., (2012) mengatakan bahwa stabilitas dan 

kesehatan pada industri perbankan merupakan bagian dari stabilitas sektor 

keuangan yang sangat terkait dengan kesehatan dan kestabilan suatu 

perekonomian. Kaufman dalam Florencia (2011) mengatakan bahwa 

perbankan adalah institusi keuangan yang sangat memerlukan perhatian lebih 

karena besarnya pengaruh dari perbankan terhadap kelancaran perekonomian 

suatu Negara. 

Kaminsky dan Reinhart dalam Riyanto dkk. (2014) mengatakan 

kestabilan perbankan dapat dilihat dari kondisi CAR, ROA, NPL dan 

Likuiditas dari perbankan. Ascarya dan Yumanita dalam Khosim (2016) 

menyebutkan bahwa krisis perbankan diawali dengan perbankan banyak 

mengalami kerugian karena tingginya NPL. Tingginya NPL, berbanding 

terbalik dengan CAR dan ROA. Semakin tinggi CAR dan ROA maka kondisi 

perbankan semakin baik (Gunadi dkk., 2012).  

Non Performing Loans (NPL), adalah rasio pengukur kredit 

bermasalah yang timbul karena peminjam tidak dapat mengembalikan dana 

pinjamannya (Riyadi dalam Rembawati, 2014). NPL dapat dihitung dengan 

rumus: 

    
                 

            
 x 100% 
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Return On Asset (ROA), adalah rasio pengukur kemampuan 

perbankan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal yang dimiliki 

(Hanafi dalam Rembawati, 2014). ROA dapat dihitung dengan rumus: 

    
                  

                    
 x 100% 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio pengukur modal yang 

dimiliki perbankan untuk mengatasi resiko kredit (Dendawijaya dalam 

Rembawati, 2014). CAR dapat dihitung dengan rumus: 

    
          

                                
 x 100% 

Likuiditas adalah rasio pengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban kecukupan dana untuk penarikan dana oleh deposan dan 

permintaan kredit (Wood dalam Arumi dkk., 2015). Likuiditas perbankan 

dapat dihitung dengan rumus: 

           
          

             
 x 100% 

Selain itu, kestabilan perbankan juga dapat dilihat dari tingkat 

efisiensinya. Hafidz dan Astuti (2013), mengatakan bahwa terdapat beberapa 

variabel pengukur tingkat efisiensi perbankan, yaitu BOPO, NIM, dan CIR. 
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Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio 

pembanding antara biaya dan pendapatan (Riyadi dalam Rembawati, 2014). 

BOPO dapat dihitung dengan rumus: 

     
                 

                      
 x100% 

Net Interest Margin (NIM), adalah rasio perbandingan antara hasil 

bunga yang didapatkan dengan total aset (Riyadi dalam Rembawati, 2014). 

NIM dapat dihitung dengan rumus: 

    
                       

                
 x 100% 

Cost Income Ratio (CIR), adalah rasio perbandingan antara biaya yang 

dikeluarkan dengan pendapatan hasil usaha (Hutama, 2011). CIR dapat 

dihitung dengan rumus: 

    
              

                                              
 x 100% 

Selain dari tingkat efisiensi, kestabilan perbankan juga dapat dilihat 

dari tingkat intermediasi perbankan, yang dimana intermediasi merupakan 

tugas perbankan. Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia (2015), tertulis 

bahwa terdapat dua rasio untuk mengukur tingkat intermediasi perbankan, 

yaitu LDR dan pertumbuhan kredit. 
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Loan to Deposite Ratio (LDR), merupakan rasio pengukur antara 

jumlah kredit yang diberikan oleh perbankan dengan jumlah dana yang 

diterima oleh perbankan (Dendawijaya dalam Rembawati, 2014). LDR dapat 

dihitung dengan rumus: 

    
                       

   
 X 100% 

Pertumbuhan Kredit adalah meningkatnya jumlah pemberian kredit 

yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat. Pertumbuhan kredit dapat 

dihitung dengan rumus: 

   
                      

           
 x 100% 

1.2. Indeks Stabilitas Perbankan 

Terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998 telah memberikan 

pelajaran berharga bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan 

perbaikan pada sistem perbankan yang merupakan bagian dari institusi 

keuangan yang paling dominan dalam mempengaruhi kestabilan sistem 

ekonomi, sehingga Indonesia mampu meminimalkan krisis yang terjadi 

kembali pada tahun 2008.  

Kumar (2014) Sistem keuangan dan sistem perbankan memiliki 

hubungan yang sangat erat dalam perekonomian, kegalalan yang terjadi pada 

satu bank atau bahkan beberapa bank akan mengakibatkan masalah pada 
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sistem keuangan. Hubungan ini dapat dilihat dan diukur dengan indeks 

stabilitas perbankan. Reserve Bank India dalam Kumar (2014) mendefinisikan 

indeks stabilitas perbankan sebagai alat untuk mengetahui jumlah bank yang 

akan terjadi krisis karena salah satu bank telah terjadi krisis. 

Mishra et al., (2013) indeks stabilitas perbankan adalah alat untuk 

mengukur dan menentukan apakah kondisi perbankan cukup kuat untuk 

mengatasi masalah eksternal dan internal. Dengan adanya indeks stabilitas 

perbankan, maka institusi perbankan dapat mengetahui kondisi perbankan saat 

ini, sehingga bisa mengatasi masalah yang mungkin akan terjadi. 

Membangun indeks stabilitas perbankan adalah salah satu cara untuk 

memantau kondisi kestabilan perbankan agar para pengambil kebijakan dapat 

mengambil keputusan yang tepat dalam menangani jika terdeteksi akan terjadi 

krisis perbankan. Demirguc-kunt dan Detragiache dalam Sere-Ejembi et al., 

(2014) telah membangun indeks untuk memantau kondisi perbankan dengan 

menggunakan model logit multivarian. Wong et al., dalam Sere-Ejembi et al., 

(2014) menggunakan data kuartal di sebelas negara Asia-Pasifik untuk 

mengindentifikasi terjadinya krisis pada sektor perbankan di sebelas negara 

Asia-Pasifik. Mereka menemukan bahwa sektor non finansial, pertumbuhan 

kredit pada sektor swasta dan resiko utama perbankan menjadi indikator yang 

signifikan dalam mempengaruhi kestabilan perbankan. 
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C. Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang Analisis Indeks 

Ketahanan Perbankan Konvensional di Indonesia, telah banyak peneliti 

sebelumnya yang menulis dengan tema dan judul yang terkait dengan tema 

ini, dan penulis telah menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya, 

diantaranya yaitu: 

1. Difa Dini Afsari (2015), meneliti tentang Analisis Finansial Stress 

Indikator Sebagai Alat Ukur Stabilitas Sektor Keuangan di Indonesia. 

Variabel yang digunakan adalah perbankan, pasar modal, pasar 

obligasi, pasar valas dan IKNB. Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan penulis adalah teknik analisis faktor, dengan hasil 

penelitiannya yaitu terdapat tiga faktor yang dapat digunakan sebagai 

pengukur kondisi pada sektor keuangan. yaitu, faktor 1 berisi, Return 

On Asset (ROA), indeks harga saham gabungan (IHSG), yield obligasi 

perusahaan (yield_cor), yield obligasi pemerintah (yield_gov), loan to 

deposit ratio (LDR) dan operational payment operational income 

(BOPO). Faktor 2 berisi, capital adequacy ratio (CAR), non 

performing loan (NPL), loan to deposit ratio (LDR). Yang terakhir 

adalah faktor ketiga yang berisi manfaat dana pensiun (RM), CMAX$, 

dan net interest margin (NIM). 
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2. Nur Aini (2013), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh CAR, 

NIM, LDR, NPL, BOPO, dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

Terhadap Perubahan Laba. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan purposive 

sampling dan menggunakan regresi linear berganda berbasis OLS 

(Ordinary Least Square). Dalam penelitian ini mengatakan variabel 

CAR, NIM, LDR memiliki hubungan positif terhadap perubahan laba, 

sedangkan variabel NPL, BOPO, dan KAP memiliki hubungan negatif 

terhadap perubahan laba. 

3. Nan dan Siddiqui (2012), dengan judul peneltitian Measuring 

Financial Stability: The Composition of an Aggregate Financial 

Stability Index for Bangladesh. Penulis menggunakan AFSI (Aggregat 

Financial Stability Index) sebagai indeks untuk mengukur stabilitas 

keuangan dengan menggunakan Bank Stability Indeks (BSI), Financial 

Vulnerability Index (FVI), dan Regional Economic Climate Index 

(RECI) sebagai komposisi pembangun AFSI. Hasil penelitian yang di 

dapat adalah AFSI yang dibangun oleh Bangladesh berhasil 

menunjukkan adanya indikasi akan terjadinya tekanan pada tahun 

2008-2009 dan 2010 yang dimana ketika itu sektor perbankan 

mengalami krisis likuiditas dan pasar saham sedang jatuh. 

4. Arisandi (2008) dengan judul penelitian  Analisis Faktor Penawaran 

Kredit Pada Bank Umum di Indonesia pada tahun 2005-2007, dengan 
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menggunakan metode uji asumsi klasik dalam regresi linear. Variabel 

yang digunakan adalah NPL, CAR, DPK, ROA. Hasil dari penelitian 

ini mengatakan bahwa CAR, DPK, dan ROA berpengaruh positif 

signifikan mempengaruhi penawaran kredit, sedangkan NPL 

berpengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi penawaran kredit. 

5. Kristiana Kocisova (2015), telah melakukan penelitian dengann judul 

Banking Stability Index: A Cross-Country Study di negara Uni Eropa 

tahun 2004-2014 dan menggunakan metode bobot varian-sama. 

Dengan metode ini, maka akan menghasilkan suatu indeks, dimana 

semua variabelnya diberi bobot yang menunjukkan tingkat pengaruh 

variabel dalam menyusun indeks stabilitas keuangan perbankan. 

Variabel yang digunakan adalah kinerja bank, kecukupan modal, 

resiko kredit dan resiko likuiditas. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan Luxemburg, Estonia, Rumania adalah negara dengan 

sektor perbankan paling stabil diantara negara-negara Uni Eropa pada 

tahun 2014. Hasil selanjutnya adalah hasil analisis rata-rata 

perkembangan stabilitas di Negara Uni Eropa menunjukkan pada 

tahun 2004-2008 mengalami penurunan, kemudian dari tahun 2008-

2014 mengalami peningkatan. 

6. Ejembi et al., (2014), dengan judul penelitian Developing Banking 

System Stability Index for Nigeria. Nigeria membangun indeks yang 

bernama BSSI (Banking System Stability Index) dengan menggunakan 
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tiga indikator, yaitu Banking Soundness Index (BSI), Banking 

Vulnerability Index (BVI), dan Economic Climate Index (ECI) dari 

tahun 2007-2012, dan metode yang digunakan adalah metode statistik. 

Hasil dari penelitian ini adalah kondisi keuangan Nigeria dari tahun 

2007-2012 relatif stabil. 

7. Gunadi dkk., (2012) melakukan penelitian dengan judul 

Pengembangan Bank Indonesia Indeks Stabilitas Keuangan. Penelitian 

ini menggunakan NPL, CAR, ROA, dan Likuiditas sebagai variabel 

indikator yang menginformasikan tingkat kestabilan perbankan. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel NPL berpengaruh 

negatif terhadap kestabilan perbankan, sedangkan variabel CAR, 

ROA, dan Likuditas berpengaruh positif terhadap kestabilan 

perbankan. 

D. Model Penelitian 

Indeks Ketahanan Perbankan Konvensional (IKPK) adalah suatu 

indeks yang digunakan untuk memantau kondisi dan level perbakan 

konvensional di Indonesia agar para pengambil kebijakan dapat melakukan 

antisipasi jika terdeteksi akan terjadinya krisis perbankan. IKPK memiliki tiga 

sub-indeks pembangun, yaitu efisiensi, pressure, dan intermediasi. 

Efisiensi dalam perbankan adalah tingkat kinerja perbankan dalam 

menghasilkan output yang optimal dengan input yang dimiliki. Sehingga jika 
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semakin tinggi nilai efisiensi, kondisi perbankan juga semakin baik. Terdapat 

tiga elemen dalam sub-indeks efisiensi, yaitu BOPO, NIM, dan CIR. Ketiga 

elemen tersebut adalah indikator penting dalam menentukan tinkat efisiensi 

perbankan. Variabel BOPO merupakan rasio untuk mengukur biaya 

operasional perbankan, semakin tinggi nilai BOPO maka semakin tidak 

efisien sistem perbankan. Sedangkan variabel NIM adalah patokan untuk 

mengetahui kemampuan perbankan dalam memanfatkan likuiditasnya untuk 

memperoleh bunga bersih yang tinggi, sehingga semakin tinggi nilai NIM 

maka semakin baik tingkat efisiensi perbankan. Variabel  CIR merupakan 

rasio pembanding antara modal dan pendapatan perbankan, semakin tinggi 

rasio CIR maka tingkat efisiensi perbankan semakin buruk. 

Pressure dalam perbankan diartikan sebagai suatu tekanan terhadap 

kestabilan perbankan. Sehingga semakin tinggi nilai pressure akan semakin 

tidak baik kondisi perbankan. Terdapat tiga elemen yang dapat dilihat untuk 

mengetahui kemampuan perbankan dalam mengatasi tekanan yang terjadi. 

Elemen tersebut adalah CAR, ROA, dan likuiditas. Variabel CAR yang 

merupakan rasio modal pribadi yang dimiliki bank, jika semakin tinggi nilai 

CAR maka semakin baik pula perbankan dalam menghadapi tekanan yang 

ada. Sama halnya denga CAR, variabel ROA yang merupakan rasio pengukur 

kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya, 

maka semakin tinggi ROA akan semakin baik pula kondisi perbankan. 
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Sementara itu, variabel likuiditas adalah rasio yang menunjukkan tingkat 

likuiditas perbankan, sehingga semakin tinggi likuiditas akan semakin baik 

kondisi perbankan.  

Sub-indeks intermediasi menentukan tingkat kemampuan perbankan 

dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak surplus 

dengan pihak defisit. Semakin tinggi nilai intermediasi perbankan, maka akan 

semakin baik kondisi perbankan. Terdapat tiga elemen yang menunjukkan 

tingkat intermediasi perbankan, yaitu NPL, LDR, dan  pertumbuhan kredit. 

Variabel NPL merupakan rasio pengukur kredit bermasalah. Semakin tinggi 

NPL, maka akan semakin memperbesar biaya yang dikeluarkan oleh 

perbankan, baik untuk pencadangan dana atau dana yang lainnya. Hal ini 

menyebabkan fungsi intermediasi perbankan memburuk. Variabel LDR 

adalah rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam 

menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, maka jika 

semakin tinggi LDR maka semakin baik fungsi intermediasi perbankan. 

Sedangkan variabel pertumbuhan kredit menunjukkan rasio tingkat 

pertumbuhan kredit perbankan, semakin tinggi tingkat pertumbuhan kredit 

maka semakin baik tingkat intermediasi perbankan. 

Pemilihan sub-indeks dan seluruh elemen ini berdasarkan landasan 

teori preferensi likuiditas yang dikatakan oleh Keynes, teori intermediasi 

keuangan dari Jhon Gurley, dan teori efisiensi oleh Peter Drucker.  Pemilihan 
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sub-indeks dan elemen tersebut juga berdasarkan penelitian terdahulu seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Gunadi yang meneliti tentang Pengembangan 

Bank Indonesia Indeks Stabilitas Keuangan, dan Nur Aini dengan judul 

Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, dan Kualitas Aktiva Produktif 

(KAP) Terhadap Perubahan Laba. 

Dalam penelitian ini, penulis membuat sebuah kerangka pemikiran 

yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan dalam penelitian tentang 

pembangunan indeks ketahanan perbankan konvensional (IKPK) di Indonesia. 

Maka kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran 

Efisiensi ( + ) Pressure ( - ) Intermediasi ( + ) 

IKPK ( - ) 

1. BOPO        ( - ) 

2.NIM          ( + ) 

3.CIR             ( - ) 

1.LDR   ( + ) 

2.Pertumbuhan 

kredit     ( + ) 

3. NPL   ( - ) 

1.CAR            ( + )  

2.ROA            ( + ) 

3.Likuiditas     ( + ) 
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Tabel 2.1. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

No Variabel Referensi 

1 BOPO Penelitian Nur Aini (2013), dengan judul CAR, 

NIM, LDR, NPL, BOPO, dan Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP) Terhadap Perubahan Laba. 

2 NIM Penelitian Nur Aini (2013), dengan judul CAR, 

NIM, LDR, NPL, BOPO, dan Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP) Terhadap Perubahan Laba. 

3 CIR Penelitian Hafidz dan Astuti (2013), dengan judul 

Tingkat Persaingan Efisiensi Intermediasi 

Perbankan Indonesia. 

4 NPL Penelitian Gunadi, dkk (2012), dengan judul  

Pengembangan Bank Indonesia Indeks Stabilitas 

Keuangan. 

5 CAR Penelitian Gunadi, dkk (2012), dengan judul  

Pengembangan Bank Indonesia Indeks Stabilitas 

Keuangan. 

6 ROA Penelitian Gunadi, dkk (2012), dengan judul  

Pengembangan Bank Indonesia Indeks Stabilitas 

Keuangan. 

7 Likuiditas Penelitian Gunadi, dkk (2012), dengan judul  

Pengembangan Bank Indonesia Indeks Stabilitas 

Keuangan. 

8 LDR KSK BI (2015), dengan judul Memperkuat 

Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Dinamika 

Tantangan Global dan Domestik. 

9 Pertumbuhan 

Kredit 

KSK BI (2015), dengan judul Memperkuat 

Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Dinamika 

Tantangan Global dan Domestik. 

Sumber: Analisis Penulis
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