
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Bank  

Bank merupakan lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang 

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.  Dana-dana 

yang terhimpun oleh bank akan digunakan sebagai kegiatan operasional 

lainnya. (Grahadika, 2014). Intermediasi keuangan mendorong 

perekonomian menjadi lebih efisien dan dinamis (Anthony, 2012) 

Menurut Undang-Undang RI Pasal 5 Nomor 10 tahun 1998 dalam 

Booklet Perbankan Indonesia 2017, Bank adalah Badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Bank dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat. Dari kedua jenis bank tersebut memiliki kesamaan 

dalam melaksanakan kegiatan usahan secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip Syariah dimana terdapat perbedaan apabila bank umum memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan bank perkreditan rakyat tidak 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 

Perbankan umum atau yang sering disebut komersil dari segi 

kepemilikan terdiri dari bank pemerintah. bank swasta nasional dan bank 



 
 

swasta asing. Dari berbagai macam bentuk bank tersebut terdapat fungsi 

utama dalam memperoleh pendapatan yaitu menyalurkan berbagai macam 

kredit. Fungsi Bank menurut Siamat (2005) adalah: 

a. Menyediakan mekaniseme dan alat pembayaran yang lebih efisien 

dalam kegiatan ekonomi. 

b. Menghimpun dan menyalurkan dari dan ke masyarakat. 

c. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.  

2. Pengertian Kredit 

Dalam pembahasan ini hutang diperoleh dari bidang perbankan.  Pada 

dasaranya hutang adalah pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul 

dimasa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer 

asset atau meberikan jasa kepihak lain di masa mendatang. sebagai akibat 

transaksi atau kejadian di masa lalu (Hanafi M. Mamduh 2013). 

Kredit berasal dari kata Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998. 

pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga. Kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi 

pengalokasian dana bank. Penggunaan dana yang disalurkan bisa mencapai 

70%-80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu kredit perbankan 

merupakan sumber utama pendapatan bank dimana kredit akan 

menghasilkan keuntungan dalam bentuk pendapatan bunga, Siamat (2005). 



 
 

Menurut Rivai (2012) Didalam pemberian kredit terdapat berbagai 

macam unsur yang terkandung di dalamnya antara lain: 

a. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit 

(debitur). 

b. Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang 

didasarkan atas credit raiting penerima kredit. 

c. Terdapat persetujuan. berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak 

lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi 

kredit. 

d. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada 

penerima kredit. 

e. Terdapat unsur waktu (time element). 

f. Terdapat unsur risiko (degree of risk) baik dipihak pemberi kredit 

maupun dipihak penerima kredit. 

g. Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi 

kredit. 

3. Pengertian Loan to Deposit Ratio 

Menurut Peraturan Bank Indoensia Nomor 15/7/PBI/2013 

menjelaskan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio kredit 

yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing 

terhadap dana pihak ketiga dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. 

Kemampuan bank dalam membayar kembali penarikaan dana yang 

dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber 



 
 

likuditasnya dapat diukur melalui rasio LDR. Menurut Vento (2009), 

likuiditas diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk mendapatkan 

dana atau mengumpulkan dana. 

Tingkat LDR yang tinggi menunjukan bahwa penawaran uang yang 

dilakukan oleh bank cukup tinggi. Semakin tinggi rasio tersebut 

mengindikasikan semakin besarnya kemampuan bank dalam menyalurkan. 

Berdasarkan PBI No. 15/7/PBI/2013 menjelaskan bahwa LDR Target 

adalah kisaran rasio LDR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana LDR yang dimiliki oleh 

perbankan diharapkan berada pada kisaran 80% - 110%. 

4. Variabel pengaruh Loan to Deposit Ratio  

a. Non-Performing Loan (NPL) 

Rasio Non-Performing Loan yaitu risiko kredit terbesar yang 

dihadapi perbankan (Nawaz, 2012). NPL memperlihatkan kemampuan 

manajemen perbankan dalam mengatasi kredit bermasalah. Semakin 

tingginya tingkat NPL mengakibatkan risiko kredit yang dihadapi oleh 

perbankan semakin tinggi (Buchory, 2014). Tingginya NPL merupakan 

salah satu sebab sulitnya suatu bank untuk memberikan pinjaman. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 

/POJK.03/2017 rasio kredit bermasalah secara neto (Non-Performing 

Loan/NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing 

Financing/NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau 

total pembiayaan. 



 
 

b. Capital Adequasy Ratio (CAR) 

Dalam menjalankan perusahaan diperlukan pengelolaan 

permodalan yang baik dan benar untuk menjaga keberlangungan 

operasional perusahaan. Perusahaan perbankan memerlukan 

permodalan dalam menjalankan operasionalnya yang diperoleh dari 

dana yang dihimpun dari masyarakat. Perhitungan permodalan 

perbankan menggunakan proksi Capital Adequasy Ratio (CAR).  

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan perhitungan 

permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan 

dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko 

kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR 

menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup 

oleh equity bank yang tersedia. semakin tinggi CAR semakin baik 

kondisi sebuah bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 11 /POJK.03/2016 BAB 1 pasal 2 tentang kewajiban penyediaan 

modal minimum bank umum menetapkan bahwa penyediaan modal 

minimum sebesa 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR). 

c. Return On-Assets (ROA) 

Setiap usaha memiliki tujuan utama yaitu laba termasuk 

perusahaan perbankan. Laba yang tinggi akan menguntungkan bank 

dimana kepercayaan masyarakat yang memungkinkan menghimpun 



 
 

modal lebih banyak dan perusahaan dapat meminjamkan dengan lebih 

luas. (Simorangkir, 2004). 

Tingkat profitabilitas perbankan diproksikan dengan Return On-

Assets (ROA) yang merupakan rasio kemampuan bank dalam 

menghasilkan income atau profit dari hasil yang dimiliki (Rangga, 

2010). Rasio tersebut merupakan alat ukur kemampuan perbankan 

dalam memperoleh profit secara keseluruhan. Perolehan laba terbesar 

perbankan diperoleh dari unsur bunga, dan diikuti dengan pendapatan 

operasional lainnya. Pinjaman atau kredit merupakan unsur earning 

asset yang paling besar dibandingkan asset lainnya. Dalam menghitung 

Return on Assets diperoleh dengan cara membagi laba bersih dengan 

total aktiva. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin baik 

perusahaan dalam mengelola aset.  

 

B. Penelitian Terdahulu 

Rangga dan Dias (2010) Penelitian yang berjudul Determinasi 

Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006-2009 mengukur 

variabel ROA, NPL, BOPO, CAR dan DPK. Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran 

kredit adalah CAR, ROA dan SBI sedangkan Variabel NPL, DPK dan BOPO 

tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.  

Prayudi (2011) Menguji pengaruh CAR, NPL, BOPO, ROA dan NIM 

terhadap LDR pada perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 



 
 

periode 2006-2009. Berdsarkan penelitian ini menujukkan bahwa ROA dan NIM 

berpengaruh positif signifikan terhadap LDR, sedangkan CAR, NPL dan BOPO 

tidak berpengaruh terhadap LDR. 

Muhammad Farhan Akhtar (2011) Penelitian dengan judul Liquidity 

Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic 

Banks of Pakistan menyatakan bahwa CAR dan ROA berpengaruh terhadap 

LDR. 

Agus Murdiyanto (2012) Penelitian mengenai Faktor-Faktor Yang 

Berpengaruh Dalam Penentuan Loan to Deposit Ratio Perbankan secara parsial 

hasil penelitian ini menunjukkan variabel DPK berpengaruh positif signifikan 

terhadap penyaluran kredit sedangkan NPL dan CAR berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio perbankan.  

Hersugondo dan Handy Setyo (2012) Penelitian dengan judul pengaruh 

CAR, NPL, DPK dan ROA terhadap LDR perbankan di Indonesia. Berdasrakan 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR dan ROA berpengaruh singifikan 

terhadap LDR perbankan di Indonesia.  

Oktaviani (2012) Penelitian mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Return on Assets (ROA), Capital Adequasy Ratio (CAR), Non-

Performing Loan (NPL) dan Jumlah SBI terhadap kredit Perbankan. 

Berdasarkan uji parsial DPK dan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap 

kredit perbankan sedangkan ROA dan NPL tidak berpengaruh terhadap kredit 

perbankan. 



 
 

Gaby D.J. Roring (2013) Penelitian dengan judul Analisis Determinan 

Penyaluran Kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Manado 

menunjukkan bahwa DPK dan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit sedangkan NPL dan Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit.  

Putri Pratista dan Wahyu (2013) Penelitian dengan judul Pengaruh 

Faktor Internal Bank dan Sertifikat Bank Indonesia terhadap Loan to Deposit 

Ratio Perbankan Di Indonensia. Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan 

bahwa DPK dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loan to 

Deposit Ratio perbankan sedangkan ROA dan SBI berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio perbankan. 

Jazilatun Najakhah. et. all (2014) Penelitian mengenai Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap Kemampuan penyaluran kredit Pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan 

Capital Adequasy Ratio (CAR) dan Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan serta variabel 

Return on Assets (ROA) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan. 

Pratama Putra dan Surya Dewi (2015) Judul penelitian Pengaruh DPK, 

BI Rate, Dan NPL terhadap Kredit Modal Kerja Pada BPR Di Provinsi Bali 

Tahun 2009-2014. Penelitian ini secara simultan DPK, BI rate dan NPL 

mempunyai pengaruh signifikan secara serempak terhadap kredit modal kerja 

pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014. Secara parsial DPK, BI rate dan 



 
 

NPL memiliki pengaruh signifikan serta positif terhadap kredit modal kerja pada 

BPR di Provinsi Bali tahun 2009 - 2014. 

 

C. Hipotesis 

1. Capital Dequasy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang 

diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali, 2004). Semakin tinggi CAR 

maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk 

mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.  

Besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan 

dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20, perbankan bisa memacu 

pertumbuhan kredit hingga 20-25persen setahun (Wibowo.2009). CAR 

berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio perbankan didukung 

oleh penelitian dari Meydianawati (2007), Desi Arisandi (2008), Himaniar 

Triasdini (2010), dan Rangga Bagus Subegti (2010).  

H1: CAR berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio.  

2. Non-Performing Loan (NPL) Rasio Kredit Bermasalah 

Istilah kredit bermasalah sering juga dipakai untuk kredit macet 

diukur menggunakan rasio Non-Performing Loan (NPL). Kinerja bank 

dapat dilihat dengan ukuran tingkat kelancaran kredit yang telah diberikan 

bank kepada debitor atau disebut Non-Performing Loan (NPL) merupakan 



 
 

salah satu alat ukur tingkat kesehatan bank. NPL adalah rasio antara 

pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. 

Bank Indonesia menetapkan tingkat NPL gross maksimal 5% sebagai angka 

toleransi bagi kesehatan suatu bank. Menurut Hasibuan (2001) mengatakan 

bahwa kredit bermasalah merupakan kegagalan pihak debitur memenuhi 

kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta 

bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. 

Faktor–faktor penyebab kredit bermasalah menurut Suhardjono 

(2001) disebabkan dari sisi debitur. sisi bank maupun ekstern debitur dan 

bank. Sisi debitur memiliki kelemahan pada faktor keuangan. faktor 

manajemen. faktor operasional. Sisi Bank disebabkan kelemahan sejak awal 

dalam proses pemberian kredit. itikad tidak baik dan atau 

kekurangmampuan dari pegawai/pejabat bank. serta kelemahan dalam 

pembinaan dan pengawasan kredit. Dari sisi ekstern debitur dan bank adalah 

kelemahan disebabkan oleh force majeure, perubahan-perubahan 

lingkungan eksternal, perubahan peraturan pemerintah. 

Tingginya NPL menunjukkan bahwa tingkat kredit macet yang 

tinggi. tingginya kredit macet akan berdampak pada turunnya pendapatan 

bunga pada seketor perbankan. Meningkatnya NPL akan mempengaruhi 

bank dalam Loan to Deposit Ratio. Semakin tinggi NPL maka akan 

menyebabkan menurunkan tingkat Loan to Deposit Ratio. NPL 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio 



 
 

didukung dengan penelitian Soedarto (2004), Wadona (2011) dan Agus 

(2012). 

H2: Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Loan to 

Deposit Ratio. 

3. Return on Assets (ROA) 

Untuk mengukur profitabilitas Perbankan terdapat rasio Return On-

Assets. Dengan laba yang tinggi, kesempatan bank dalam menawarkan 

uangnya berupa kredit akan semakin tinggi. Apabila perusahaan perbankan 

memiliki laba yang tinggi maka perlu disalurkan kembali untuk terhindar 

dari dana yang kurang produktif.   

Return on Assets adalah rasio yang mengukur aktiva yang dimiliki 

perusahaan perbankan yang digunakan secara optimal untuk memperoleh 

pendapatan (Oktaviani. 2010). Semakin besar Return on Assets semakin 

besar pula tingkat keuntungan yag dicapai oleh perusahaan perbankan 

tersebut sehingga apabila laba meningkat maka dana yang disalurkan akan 

lebih banyak.  Menurut Meydinawati (2007), Dendawijaya (2005) ROA 

berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio perbankan. 

H3: ROA berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio perbankan. 
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