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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui Cash Ratio, Loan To Deposit 
Ratio (LDR), Loan To Asset Ratio (LAR) dalam mengukur tingkat likuiditas pada 
sektor tiga perbankan yang telah go public untuk mengetahui kinerja perbankan. 
(2) Untuk mengetahui perbedaan tingkat likuiditas antar bank, khususnya bank-
bank persero go public yaitu BRI, BNI dan BTN. 

Penelitian merupakan jenis penelitian empiris. Populasi meliputi bank-
bank yang telah Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan 
sampel menggunakan metode purposive sampling, penentuan sampel atas dasar 
kriteria-kriteria tertentu dan mewakili populasinya. Data yang digunakan adalah 
data sekunder yaitu berupa data laporan keuangan bank yang dipublikasikan per 
Desember 2006-2012 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Teknik Analisis 
Data meliputi: Analisis kuantitatif dan komparatif. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Nilai Mean Cash ratio BRI periode 
tahun 2006 – 2012 sebesar 14,84%, nilai mean cash ratio BNI periode tahun 2006 
– 2012 sebesar 10,61%, dan nilai mean cash ratio BTN periode tahun 2006 – 
2012 sebesar 8,91%. Perbandingan nilai mean cash ratio dari ketiga bank 
tersebut, menunjukkan ketiga bank tersebut sehat, dan BRI memiliki rata-rata 
cash ratio tertinggi, sehingga BRI merupakan bank paling likuid dilihat dari cash 
rasio. (2) Nilai Mean LDR BRI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 69,09%, nilai 
Mean LDR BNI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 58,25%, nilai Mean LDR 
BTN periode tahun 2006 – 2012 sebesar 74,08%. Perbandingan nilai Mean LDR 
dari ketiga bank tersebut, menunjukkan ketiga bank tersebut sehat, dan 
menunjukkan BNI memiliki nilai mean LDR terendah, sehingga BNI merupakan 
bank paling likuid dilihat dari LDR. (3) Nilai Mean LAR BRI periode tahun 2006 
– 2012 sebesar 57,77%, nilai Mean LAR BNI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 
51,11%, nilai Mean LAR BTN periode tahun 2006 – 2012 sebesar 64,83%. 
Perbandingan nilai Mean LAR dari ketiga bank tersebut, menunjukkan ketiga bank 
tersebut sehat, dan menunjukkan BNI memiliki nilai mean LAR terendah, 
sehingga BNI merupakan bank paling likuid dilihat dari LAR. (4) Hasil uji 
ANOVA terhadap rasio likuiditas ketiga bank persero Go Public, diperoleh 
kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mean rasio likuiditas (Cash Ratio, Loan to 
Deposit Ratio, dan Loan to Asset Ratio) pada BRI, BNI, dan BTN periode tahun 
2006 – 2012. 

 
Kata kunci:  Cash Ratio, Loan to Deposit Ratio, Loan to Assets Ratio, Perbankan, 

Go Public 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dalam dunia perbankan saat ini semakin pesat, banyak berdiri 

bank-bank pemerintah maupun swasta dan kondisi dunia perbankan di Indonesia telah 

banyak mengalami perubahan. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan 

internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan external 

dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum dan sosial. 

Bank dalam kegiatannya secara umum hanya dapat dijalankan apabila dasar 

beroperasinya bank telah terpenuhi dengan baik, karena dasar beroperasinya bank 

adalah kepercayaan, karena bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat 

bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun masyarakat dalam 

menyimpan dana-dananya. 

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian 

dan berfungsi sebagai perantara (financial Intermediary) antara pihak yang kelebihan 

dana (surplus unit) dengan pihak yang sangat memerlukan dana (deficit unit). Bank 

diharapkan dapat memobilisasi dana dan tabungan masyarakat dalam rangka 

mengembangkan sektor perbankan di Indonesua. Sektor perbankan di Indonesia 

mengalami pasang surut. Krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1997, telah 

menghadapi sejumlah masalah mendasar. Masalah tersebut meliputi lemahnya 

corporate government, buruknya manajemen resiko, besarnya ekposur pinjaman valuta 

asing, tingginya kredit bermasalah (non performing loans) yang timbul akibat 

pemberian pinjaman yang tidak berhati-hati khususnya kepada kelompok bisnis terkait 

dan sektor properti, serta adanya pinjaman luar negeri sektor swasta dalam jumlah yang 

sangat besar. Sistem perbankan yang rentan tersebut berpengaruh terhadap kinerja bank 

yaitu banyak debitur yang tidak mampu membayar hutangnya, sehingga bank 

mengalami kerugian. Puncaknya pada saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 

1997, ada beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas yang harus ditutup bank 

Indonesia sebagai otoritas perbankan. 

Pada tahun 1997-1998 sektor perbankan pada akhirnya harus dirombak untuk 

menumbuhkan kembali citra perbankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap sektor perbankan, sehingga ketika menghadapi krisis global saat ini, industri 

perbankan bisa tetap eksis dan kuat dilihat dari segi permodalan, kualitas asset, 

pendapatan dan likuiditas. 
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Dan seiring dengan berjalannya waktu perkembangan perbankan mulai tumbuh 

dengan pesat, banyak berdiri bank-bank baru baik itu bank konvensional maupun bank 

syariah yang bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat itu bank harus dalam keadaan sehat, karena 

masyarakat akan percaya pada bank yang tingkat kesehatannya tinggi. 

Sistem penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia dapat digunakan dengan 

metode CAMEL yaitu metode yang terdiri dari modal (capital), aktiva (asset), 

manajemen (management), profitabilitas (earning) dan likuiditas (likuidity). 

Kesehatan bank juga dipengaruhi oleh tingkat likuiditas. Likuiditas yang baik 

adalah bank mampu memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali 

semua deposannya tanpa terjadi penangguhan. LDR mempunyai pengaruh yang sangat 

bermakna atau signifikan pada taraf 95% (� = 0,05) tingkat suku bunga deposito pada 

bank umum di Indonesia (Luciana Spica Almilia dan Anton Wahyu Utomo, 2006). 

Likuiditas suatu bank mempunyai peranan penting dalam keberhasilan 

pengelolaan bank, menurut Y. Sri Susilo, dkk (2000). Likuiditas diperlukan antara lain 

untuk keperluan : 

1. Pemecahan antara reserve requirement atau cadangan wajib minimum yang 

ditetapkan bank sentral. 

2. Penarikan dana oleh deposan. 

3. Penarikan dana oleh debitur. 

4. Pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. 

5. Sedangkan likuiditas pada metode CAMEL adalah cash rasio, loan to Deposit 

(LDR), dan loan to asset Ratio (LAR). 

 
D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan diadakannya penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Cash Ratio, Loan To Deposit Ratio (LDR), Loan To Asset 

Ratio (LAR) dalam mengukur tingkat likuiditas pada sektor tiga perbankan yang 

telah go public untuk mengetahui kinerja perbankan. 

2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat likuiditas antar bank, khususnya bank-

bank persero go public yaitu BRI, BNI dan BTN. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lembaga Keuangan 

Menurut SK Menkeu RI No. 792/1990 dalam (Ade Arthesa, Edia Handiman, 

2006), Lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang 

keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama 

untuk membiayai investasi perusahaan.  

Mengingat ada kekhususan kegiatan usaha perbankan dibandingkan usaha 

manufaktur pada umumnya, maka oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntansi 

Indonesia telah diterbitkan panduan penyusunan laporan keuangan perbankan dan 

proses akuntansinya yang lebih dikenal dengan Standar Khusus Akuntansi 

Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 

(PAPI). Untuk lebih mempermudah pemahaman tentang laporan keuangan 

perbankan di Indonesia, akan dijelaskan beberapa hal dari materi SKAPI dan PAPI 

sebagai berikut: 

a.  Laporan keuangan bank harus disajikan dalam mata uang rupiah.  

b.  Kurs tengah yaitu kurs jual ditambah kurs beli Bank Indonesia dibagi dua.  

c.  Bank wajib mengungkap posisi neto aktiva dan kewajiban dalam valuta asing 

yang masih terbuka (posisi devisa neto) menurut jenis mata uang.  

Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu 

bank pada suatu periode tertentu. Secara umum ada empat bentuk laporan keuangan 

yang pokok yang dihasilkan perusahaan yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas. Dari keempat laporan tersebut 

hanya 2 macam yang umum digunakan untuk analisis, yaitu laporan neraca, dan 

laporan laba rugi. Hal ini disebabkan laporan perubahan modal dan laporan aliran 

kas pada akhirnya akan diikhtisarkan pada laporan neraca dan laporan laba rugi.  

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain 

serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. (IAI, 

2004)  
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Laporan keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi yang terdiri dari 

neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Adapun elemen-elemen 

dalam laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut: (Soemarso, 2004 ).  

1. Neraca 

Neraca adalah daftar aktiva, kewajiban dan modal perusahaan pada suatu 

saat tertentu, misalnya pada akhir tahun.  

2. Laporan laba rugi 

Pendapatan yang dihasilkan dan beban selama sebulan yang dicatat dalam 

persamaan akuntansi sebagai penambahan dan pengurangan atas modal.  

3. Laporan perubahan modal 

Perbandingan antara modal permulaan dengan modal dalam neraca akhir. 

Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali 

untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara 

pemakai ini memerlukan danberhak untuk memperoleh informasi tambahan di 

samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Banyak pemakai sangat 

tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan 

dan karena itu, maka laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan 

disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemakainya.  

4. Laba 

Laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang 

direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang 

berkaitan dengan pendapatan tersebut. Sedangkan pengertian laba menurut IAI 

dalam Chariri dan Ghozali (2003) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal 

dari kontribusi peranan modal. Sementara pengertian laba yang dianut oleh 

struktur akuntansi  sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih 

pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur 

kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. 

Jadi dalam hal ini laba merupakan angka artikulasi dan tidak didefinisikan 

tersendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva atau hutang (Chariri dan 

Gozali, 2003).  



 5 

B. Analisis Rasio Laporan Keuangan 

Prastowo dan Juliaty (2002) mengemukakan definisi mengenai analisis laporan 

keuangan sebagai berikut: “analisis laporan keuangan adalah suatu proses untuk 

membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsur, menelaah masing-masing unsur, 

dan menelaah hubungan diantara unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh 

pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri”.  

 

C. Lembaga Keuangan Bank 

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai 

badang usaha  yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang-

Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Perbankan, Bank adalah Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga 

perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak 

yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada waktu yang 

ditentukan (Lukman Dendawijaya, 2003: 25). Bank merupakan suatu lembaga yang 

mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa 

simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, 

sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, 

rumah tangga dan perusahaan. Masyarakat pada umumnya memerlukan adanya 

mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dari penabung ke 

investor, berdasarkan kesepakatan mengenai pembayaran dan pelunasannya. 

Kurangnya komunikasi serta aneka ragam pengalaman berkenaan dengan likuiditas, 

risiko, waktu dan sebagainya, telah membuat hubungan langsung antara penabung 

dengan investor tidak efisien dan terbatas ruang lingkupnya.  

Bank berdasarkan syariah Islam atau Bank Islam atau Bank Syariah adalah 

suatu lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan 
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syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun 

perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul Muhammad 

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Dalam operasinya, bank Islam menggunakan sistem 

bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam.  

Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat, didirikan pertama kali 

pada tahun 1991 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada 

awal berdirinya, bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam 

tatanan perbankan nasional, tetapi setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 

Tahun 1992, bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya.  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai 

aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian 

aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas 

terhadap resiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui 

penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement 

yang didasarkan atas meterialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta 

pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian 

nasional.  

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, bank 

perlu mengindentifikasikan permasalahan yang mungkin timbul dari operasional 

bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan 

sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan 

datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain dapat digunakan sebagai sarana 

penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.  

Menurut Susilo dkk (2000), kesehatan suatu bank dapat  diartikan sebagai 

kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara 

normal dan maupun untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Adapun kegiatannya, meliputi : 

a. Kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembagalain, dan 

modal sendiri 

b. Kemampuan mengelola dana 

c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat 
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d. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik 

modal, dan pihak lain 

e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.  

Menurut Mulyono (1995), predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau 

cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat 

hal-hal yang membahayakan kelangsungan bank, antara lain: 

a.  Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank 

yang bersangkutan 

b.  Campur tangan pihak-pihak diluar bank dalam kepengurusan bantu termasuk di 

dalam kerja sama tidak wajar yang mengakibatkan salahsatu atau beberapa 

kantornya berdiri sendiri 

c.  Windaw Dressing dalam pembukuan dan laporan bank yang secara materil dapat 

berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian 

yang keliru terhadap bank.  

d.  Praktek-praktek bank dalam atau melakukan usaha diluar pembukuan bank.  

e.  Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi 

kewajiban kepada pihak ketiga.  

f.  Praktek lain yang menyimpang dan dapat membahayakan kelangsungan bank 

atau mengurangi kesehatan bank.  

 

E. Rasio Likuiditas 

Menurut Susan Irawati (2006) yang mendefinisikan rasio likuiditas sebagai 

berikut:  “Ratio Likuiditas (liquidity ratios) merupakan rasio yang digunakan 

sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman jangka 

pendeknya pada saat jatuh tempo atau dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya (financial yang harus segera dipenuhi)”.  

Syafri Harahap (2007) mengemukakan rasio likuiditas adalah: “rasio analisa 

tentang kemampuan perusahaan/bank untuk menyelesaikan kewajiban hutang 

jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang 

modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar”.  

Menurut Rimsky K. Judisseno (2005) adalah sebagai berikut: “Likuiditas bank 

merupakan kemampuan bank untuk membayar kembali seluruh kewajiban lancarnya 

dilakukan dengan cara menghitung rasio-rasio likuiditas bank”.  
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Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas 

adalah kemampuan perusahaan/bank dalam menyelesaikan kewajiban atau hutang 

jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo dan harus segera dibayar. Pada umumnya 

rasio-rasio likuiditas membandingkan antara harta lancar dan utang/kewajiban 

lancarnya. Kewajiban lancar bank terhadap nasabahnya yang segera harus dibayar 

memiliki keanekaragaman seperti : giro, tabungan, simpanan berjangka, rekening 

Koran bank-bank lain, wesel yang dapat dibayar, pasiva valas, dan lain-lainnya. 

Demikian juga posisi harta lancar bank-bank terdiri dari berbagai pos seperti : uang 

kas, saldo/giro pada Bank Indonesia, saldo/giro pada bank lain, wesel yang dapat 

ditagih, surat-surat berharga, simpanan berjangka pada bank lain, pinjaman-

pinjaman yang diberikan dalam bentuk kredit, aktiva valas likuid, dan lain-lainnya.  

 

I. Kerangka Pemikiran  

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. dengan menggunakan analisis likuiditas yang terdiri dari Cash ratio, Loan 

To Deposit ratio dan Loan To Asset Ratio,  akan dapat diketahui tingkat likuiditas 

suatu bank.  
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian merupakan jenis penelitian empiris. Empiris merupakan pendekatan 

untuk memperoleh pengetahuan yang memisahkan antara pengetahuan yang diperoleh 

berdasarkan fakta dengan pengetahuan yang tidak berdasarkan fakta. Penelitian empiris 

menggunakan fakta atau fenomena yang empiris sebagai sumber kebenaran untuk 

menyusun pengetahuan. Penelitian ini menggunakan data yang historis. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data laporan keuangan bank yang 

dipublikasikan per Desember 2006-2012 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif meliputi mencari 

nilai cash ratio (CR), loan to deposite ratio (LDR) dan loan to asset ratio (LAR) 

Sedangkan analisis kuantitatif digunakan uji ANOVA untuk menghasilkan analisis 

variansi satu arah untuk variable dependent dengan tipe data kuantitatif dengan sebuah 

variable independent sebagai variabel faktor. ANOVA juga merupakan lanjutan dari 

uji-t independen dimana kita memiliki dua kelompok percobaan atau lebih. ANOVA 

biasa digunakan untuk membandingkan mean dari dua kelompok sampel independen 

(bebas). Uji ANOVA ini juga biasa disebut sebagai One Way Analysis of Variance. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Analisis Kuantitatif 

a. Cash Ratio (CR) 

Cash Rasio menunjukkan kemampuan bank dalam membayar simpanan nasabah 

pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimiliki. 

Tabel 1. Nilai Cash Ratio Bank Persero Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode Tahun 2006-2012 

 
Nilai Cash Ratio Bank Persero Go Public Tahun 
BRI BNI BTN 

2006  14,04   12,93   8,14  
2007  21,79   10,89   9,28  
2008  8,28   8,24   6,49  
2009  8,22   7,13   7,80  
2010  8,98   9,80   9,44  
2011  14,34   10,85   9,32  
2012  17,53   11,80   9,91  
Mean  13,31   10,23   8,63  
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b. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan 

mengendalikan kredit yang diberikan. 

Tabel 2. Nilai Loan to Deposit Ratio Bank Persero Go Publicyang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2006-2012 

 
Nilai Loan to Deposit Ratio Bank Persero Go Public Tahun 

BRI BNI BTN 
2006  62,98   41,27   71,76  
2007  60,77   50,65   42,58  
2008  72,82   58,98   85,90  
2009  74,93   58,43   86,97  
2010  69,22   64,01   95,50  
2011  69,40   66,20   91,24  
2012  73,51   72,73   92,54  
Mean  69,09   58,90   80,93  

 

c. Loan to Asset Ratio (LAR) 

Loan to Asset Ratio (LAR) menunjukkan kemampuan bank untuk 

memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki. 

Tabel 3. Nilai Loan to Asset Ratio Bank Persero Go Publicyang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2006-2012 

 
Nilai Loan to Asset Ratio Bank Persero Go Public Tahun 

BRI BNI BTN 
2006  53,35   36,96  58,01  
2007  51,99   45,39  60,89  
2008  61,86   52,71  71,18  
2009  61,29   53,12   73,10  
2010  57,63   55,05   79,54  
2011  57,34   54,68  71,17  
2012  60,96   60,23  73,39  
Mean  57,77   51,16  69,61  

 
2. Analisis Komparatif 

a. Hasil Analisis Komparatif Likuiditas Bank Persero Go Public di Bursa Efek 

Indonesia Dilihat dari Cash Rasio 

Berdasarkan uji ANOVA untuk variabel Cash Ratio diketahui nilai Fhitung 

sebesar 3,676 dan ρ value sebesar 0,046, jika dibandingkan antara nilai Fhitung 

dengan Ftabel (diketahui df1 2 dan df2 18 maka Ftabel = 3,555) dan ρ value dengan 
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ρ α (α = 0,05), karena nilai Fhitung > Ftabel yaitu 3,676 > 3,555 dan ρ value < ρ α 

yaitu 0,046 < 0,05 maka menerima Ha dan menolak H0, artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan nilai cash ratio BRI, BNI dan BTN.  

Dilihat dari nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa nilai rata-rata cash ratio 

BRI paling besar daripada BNI dan BTN, sehingga dilihat dari cash ratio ini BRI 

memiliki tingkat likuiditas lebih baik daripada BNI dan BTN. 

b. Hasil Analisis Komparatif Likuiditas Bank Persero Go Public di Bursa Efek 

Indonesia Dilihat dari Loan to Deposit Ratio 

Berdasarkan uji ANOVA untuk variabel Loan to Deposit Ratio diketahui 

nilai Fhitung sebesar 5,294 dan ρ value sebesar 0,016, jika dibandingkan antara 

nilai Fhitung dengan Ftabel (diketahui df1 2 dan df2 18 maka Ftabel = 3,555) dan ρ 

value dengan ρ α (α = 0,05), karena nilai Fhitung > Ftabel yaitu 5,294 > 3,555 dan 

ρ value < ρ α yaitu 0,016 < 0,05 maka menerima Ha dan menolak H0, artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan nilai Loan to Deposit Ratio BRI, BNI dan 

BTN.  

Dilihat dari nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa nilai rata-rata cash 

ratio BRI paling besar daripada BNI dan BTN, sehingga dilihat dari cash ratio 

ini BRI memiliki tingkat likuiditas lebih baik daripada BNI dan BTN. 

c. Hasil Analisis Komparatif Likuiditas Bank Persero Go Public di Bursa Efek 

Indonesia Dilihat dari Loan to Asset Ratio 

Berdasarkan uji ANOVA untuk variabel Loan to Asset Ratio diketahui 

nilai Fhitung sebesar 14,041 dan ρ value sebesar 0,000, jika dibandingkan antara 

nilai Fhitung dengan Ftabel (diketahui df1 2 dan df2 18 maka Ftabel = 3,555) dan ρ 

value dengan ρ α (α = 0,05), karena nilai Fhitung > Ftabel yaitu 14,041 > 3,555 dan 

ρ value < ρ α yaitu 0,000 < 0,05 maka menerima Ha dan menolak H0, artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan nilai Loan to Asset Ratio BRI, BNI dan 

BTN.  

Dilihat dari nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa nilai rata-rata Loan to 

Asset Ratio BNI paling kecil daripada BRI dan BTN, sehingga dilihat dari Loan 

to Asset Ratio ini BNI memiliki tingkat likuiditas lebih baik daripada BRI dan 

BTN. 
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Pembahasan 

1. Cash Ratio 

a. Nilai mean cash ratio BRI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 13,31%. 

Berdasarkan standar kesehatan perbankan di Indonesia, maka pada periode tahun 

2006 – 2012 BRI memiliki cash ratio di atas batas standar yang ditetapkan yaitu 

di atas 2%. 

b. Nilai mean cash ratio BNI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 10,23%. 

Berdasarkan standar kesehatan perbankan di Indonesia, maka pada periode tahun 

2006 – 2012 BNI memiliki cash ratio di atas batas standar yang ditetapkan, yaitu 

di atas 2%. 

c. Nilai mean cash ratio BTN periode tahun 2006 – 2012 sebesar 8,63%. 

Berdasarkan standar kesehatan perbankan di Indonesia, maka pada periode tahun 

2006 – 2012 BTN memiliki cash ratio diatas batar standar yang ditetapkan, yaitu 

di atas 2%. 

d. Perbandingan nilai mean cash ratio dari ketiga bank tersebut, menunjukkan BRI 

memiliki nilai mean cash ratio tertinggi periode tahun 2006 – 2012, sehingga 

BRI merupakan bank persero go public di Bursa Efek Indonesia paling likuid 

dilihat dari cash rasio 

2. Loan to Deposit Ratio 

a. Nilai mean LDR BRI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 69,09%. Berdasarkan 

standar kesehatan perbankan di Indonesia, maka pada periode tahun 2006 – 2012 

BRI memiliki LDR di bawah batas standar yang ditetapkan yaitu di bawah 110%. 

b. Nilai mean LDR BNI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 58,90%. Berdasarkan 

standar kesehatan perbankan di Indonesia, maka pada peride tahun 2006 – 2012 

BNI memiliki LDR di bawah batas standar yang ditetapkan yaitu di bawah 110%. 

c. Nilai mean LDR BTN periode tahun 2006 – 2012 sebesar 80,93%. Berdasarkan 

standar kesehatan perbankan di Indonesia, maka pada periode tahun 2006 – 2012 

maka BTN memiliki LDR di bawah batas standar yang ditetapkan yaitu di bawah 

110%. 

d. Perbandingan mean LDR dari ketiga bank tersebut, menunjukkan BNI memiliki 

rata-rata LDR terendah periode tahun 2006 – 2012, sehingga BNI merupakan 

bank persero go public di BEI paling likuid dilihat dari Loan to Deposit Ratio 
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3. Loan to Assets Ratio 

a. Nilai mean LAR BRI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 57,77%. Berdasarkan 

standar kesehatan perbankan di Indonesia, maka pada periode tahun 2006 – 2012 

BRI memiliki LAR di atas batas standar yang ditetapkan yaitu 30%. 

b. Nilai mean LAR BNI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 51,16%. Berdasarkan 

standar kesehatan perbankan di Indonesia, maka pada periode tahun 2006 – 2012 

BNI memiliki LAR di atas batas standar yang ditetapkan yaitu 30%. 

c. Nilai mean LAR BTN periode tahun 2006 – 2012 sebesar 69,61%. Berdasarkan 

standar kesehatan perbankan di Indonesia, maka pada periode tahun 2006 – 2012 

BTN memiliki LAR di atas batas standar yang ditetapkan yaitu 30%. 

d. Perbandingan mean LAR dari ketiga bank tersebut, menunjukkan BNI memiliki 

rata-rata LAR terendah periode tahun 2006 – 2012, sehingga BNI merupakan 

bank persero go public di BEI paling likuid dilihat dari Loan to Asset Ratio. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan hasil dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Trisnawati (2010) dimana ketiga Bank Persero Go Public di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2010 memiliki tingkat likuiditas yang sehat dilihat dari 

rasio Cash Rasio, Loan to Deposit Ratio, Loan to Asset Ratio. Hasil penelitian juga 

menunjukkan Bank BRI masih yang terbaik dinilai dari rasio kasnya. 

4. Uji ANOVA 

Hasil uji ANOVA terhadap rasio likuiditas ketiga bank, diperoleh kesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan mean rasio likuiditas (Cash Ratio, Loan to Deposit Ratio, 

dan Loan to Asset Ratio) pada BRI, BNI, dan BTN periode tahun 2006 – 2012. 

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian Trisnawati (2010) dimana 

terdapat perbedaan tingkat likuiditas Tiga Bank Persero Go Public di Bursa Efek 

Indonesia.  

Nilai mean Cash Ratio BRI paling besar dibanding mean Cash Ratio BNI dan 

BTN, sehingga dilihat dari Cash Ratio ini BRI memiliki tingkat likuiditas paling 

baik dibanding BNI dan BTN. Nilai mean Loan to Deposit Ratio BNI paling kecil 

dibanding mean Loan to Asset Ratio BRI dan BTN, sehingga dilihat dari Loan to 

Deposit Ratio ini BNI memiliki tingkat likuiditas paling baik dibanding BRI dan 

BTN. Sedangkan nilai mean Loan to Asset Ratio BNI paling kecil dibanding mean 

Loan to Asset Ratio BRI dan BTN, sehingga dilihat dari Loan to Asset Ratio ini BNI 

memiliki tingkat likuiditas paling baik dibanding BRI dan BTN. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Nilai Mean Cash ratio BRI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 13,31%, nilai mean 

cash ratio BNI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 10,23%, dan nilai mean cash 

ratio BTN periode tahun 2006 – 2012 sebesar 8,63%. Perbandingan nilai mean cash 

ratio dari ketiga bank tersebut, menunjukkan ketiga bank tersebut sehat, dan BRI 

memiliki rata-rata cash ratio tertinggi, sehingga BRI merupakan bank paling likuid 

dilihat dari cash rasio. 

2. Nilai Mean LDR BRI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 69,09%, nilai Mean LDR 

BNI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 58,90%, nilai Mean LDR BTN periode 

tahun 2006 – 2012 sebesar 80,93%. Perbandingan nilai Mean LDR dari ketiga bank 

tersebut, menunjukkan ketiga bank tersebut sehat, dan menunjukkan BNI memiliki 

nilai mean LDR terendah, sehingga BNI merupakan bank paling likuid dilihat dari 

LDR. 

3. Nilai Mean LAR BRI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 57,77%, nilai Mean LAR 

BNI periode tahun 2006 – 2012 sebesar 51,16%, nilai Mean LAR BTN periode 

tahun 2006 – 2012 sebesar 69,61%. Perbandingan nilai Mean LAR dari ketiga bank 

tersebut, menunjukkan ketiga bank tersebut sehat, dan menunjukkan BNI memiliki 

nilai mean LAR terendah, sehingga BNI merupakan bank paling likuid dilihat dari 

LAR. 

4. Hasil uji ANOVA terhadap rasio likuiditas ketiga bank persero Go Public, diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mean rasio likuiditas (Cash Ratio, Loan to 

Deposit Ratio, dan Loan to Asset Ratio) pada BRI, BNI, dan BTN periode tahun 

2006 – 2012. 
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