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 Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari 

risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan kecukupan modal terhadap 

profitabilitas dari industri perbankan yang termasuk dalam Bank Konvensional 

yang termasuk dalam kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 

pada periode 2012 sampai 2016. Pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 17 Bank Konvensional kategori BUKU 1 dan BUKU 2  yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel Independen yang digunakan pada 

penelitian ini bedasarkan rasio bank. Terdiri atas Risiko Kredit yang diukur 

menggunakan Non Performing Loan (NPL), Risiko Likuiditas yang diukur 

menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR), Risiko Operasional yang diukur 

menggunakan Basic Indicator Approach (BIA) dan Kecukupan Modal yang 

diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR). Kemudian variabel 

dependen menggunakan Profitabilitas diukur dengan Return on Asset (ROA). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Risiko Kredit dan Risiko Operasional 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Risiko Likuiditas 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sementara Kecukupan 

Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas.  

 

Kata Kunci : Risiko, Kecukupan Modal, Profitabilitas, NPL, LDR, BIA, 

ROA  
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 Indonesia Banking School 

ABSTRACT 

 

The research aims to determine and analyze the effect of credit risk, 

liquidity risk, operational risk and capital adequacy on profitability of 

Conventional Bank which category Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 

in 2012 until 2016 periods. The sample selection using purposive sampling 

method. Sample of  this research is 19 conventional banks category BUKU 1 and 

2 listed on Indonesia Stock Exchange. Independent variable used for this research 

are based on the ratio of banks. There are Credit Risk measured by Non 

Performing Loan (NPL), Liquidity Risk measured by Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Operational Risk measured by Basic Indicator Approach (BIA), and 

Capital Adequacy measured by Capital Adequacy Ratio (CAR). Dependent 

variable is Profitability measured by Return on Asset (ROA). The result of this 

research shows that Credit Risk and Operational Risk hass a significant negative 

effect on profitability. Liquidity risk has a significant positive effect on 

profitability. And Capital Adequacy has no significant effect on Profitability.  

 
Keywords: Risk, Capital Adequacy, Profitability , NPL, LDR, BIA, ROA 
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 1 Indonesia Banking School 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Industri perbankan merupakan salah satu lingkup industri yang sangat 

berperan penting dalam perekonomian. Lingkungan  perekonomian yang semakin 

dinamis nenyebabkan lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami 

perkembangan yang cukup pesat diikuti dengan semakin kompleksnya risiko 

dalam kegiatan usaha perbankan. Untuk tetap stabil, perbankan di Indonesia 

diawasi dan diatur oleh otoritas perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Salah 

satu bentuk pengaturan untuk menjaga stabilitas perbanakan ialah peraturan 

mengenai Manajemen Risiko Bank. 

Bedasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 

18/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, 

menjelaskan bahwa Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu 

peristiwa tertentu. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi 

bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko 

sebagaimana yang dimaksud mencakup 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: Risiko 

Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, 

Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan.  

Dalam rangka penataan struktur perbankan Indonesia dan juga 

pemfokusan pengawasan perbankan, regulator mengklasifikasikan 4 kategori 

Bank Umum bedasarkan Kegiatan Usaha  (BUKU) yang disesuaikan dengan 

Modal Inti yang dimiliki bedasrkan POJK No. 6/POJK.03/2016. BUKU 1 untuk  
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rentang modal inti bank kurang dari Rp 1 triliun, BUKU 2 untuk rentang modal 

inti bank Rp 1 triliun sampai dengan Rp 5 triliun, BUKU 3 untuk rentang modal 

inti Rp 5 triliun sampai dengan Rp 30 triliun, dan BUKU 4 untuk modal inti diatas 

Rp 30 triliun.  

 

Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Bank Umum kategori BUKU 1  & BUKU 2 

 (dalam miliar rupiah) 

KATEGORI)BUKU)1) 2014) 2015) 2016) 2017)

Modal)(dalam miliar rupiah)) 19,415& 18,763& 14,113& 8,531&

Modal)Inti)(dalam miliar rupiah)) 18,014& 17,334& 13,474& 8,041&

Penyaluran)Kredit)(dalam miliar rupiah)) 109,924& 86,102& 66,902& 42560&

Dana)Pihak)Ketiga)(dalam miliar rupiah)) 129,155& 100,070& 70,997& 55,819&

Return'on'Asset'(%)) 1.87& 1.88& 1.43& 1.81&

Loan'to'Deposit'Ratio'(%)' 86.11& 88.04& 84.23& 76.25&

Capital'Adequacy'Ratio'(%)' 18.21& 22.30& 22.38& 21.11&

Jumlah)Bank) 42& 34& 25& 18&
 

KATEGORI)BUKU)2) 2014) 2015) 2016) 2017)

Modal)(dalam miliar rupiah)) 215,194& 12,282& 140,338& 139,130&
Modal)Inti)(dalam miliar rupiah)) 204,273& 115,331& 127,442& 129,399&
Penyaluran)Kredit)(dalam miliar rupiah)) 633,850& 528,144& 560,600& 519,289&
Dana)Pihak)Ketiga)(dalam miliar rupiah)) 623,124& 539,928& 571,782& 618,883&
Return'on'Asset'(%)' 2.38& 1.62& 1.66& 1.62&
Loan'to'Deposit'Ratio'(%)' 101.72& 97.81& 98.04& 83.91&
Capital'Adequacy'Ratio'(%)' 29.97& 23.05& 23.72& 24.84&
Jumlah)Bank) 44& 46& 50& 53&

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (www.ojk.go.id) 

Bedasarkan Tabel 1.1 mengenai data bank umum di Indonesia, dapat 

diketahui bahwa kinerja bank umum kategori BUKU 1 & 2, secara bersama dalam 

empat tahun terakhir, cenderung menurun. Kinerja perbankan BUKU 1 & 2 

selama empat tahun terakhir kurang mengembirakan dimana terjadi penurunan 

modal, penyaluran kredit, dana pihak ketiga serta Return on Asset (ROA). Jumlah 
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bank yang masuk dalam kategori BUKU 1 mengalami penurunan sejak tahun 

2014, hal ini disebabkan adanya dorongan otoritas untuk meningkatkan klasifikasi 

bank ke BUKU 2 atau lebih agar dapat melakukan kegiatan bisnis yang lebih luas. 

Namun pada sisi kecukupan modal, yang dihitung melalui Capital Adecuacy 

Ratio (CAR), pada  BUKU 1 mengalami peningkatan. 

Dilansir pada cnnindonesia.com, rapor merah kinerja perbankan pada 

tahun 2016 didominasi oleh Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 1 & 2. 

Karena  kinerjanya yang tak menggembirakan, pendapatan bunga bersih dan 

pendapatan operasionalnya pun merosot. Hal ini berkebalikan dengan bank 

BUKU 3 & 4 yang mempunyai kondisi lebih baik, terutama bank BUKU 4 yang 

mempunyai NIM dan ROA tinggi.   

Hal ini mendukung pernyataan laporan Indonesia Banking Survey 2017 

yang dilakukan oleh sebuah lembaga jasa konsultan internasional PT 

PricewaterhouseCoopers, atau dapat disingkat PwC, yang menyatakan bahwa 

diantara keempat klasifikasi bank, BUKU 1 & 2  yang paling merasa tidak cukup 

siap dengan manajemen risiko yang dimilikinya. Penurunan kinerja perbankan 

menunjukan terjadinya risiko keuangan yang berdampak kerugian. Sementara 

bank kategori BUKU 3 & 4 yang mempunyai modal inti lebih besar cenderung 

merasa sangat siap, hal ini dapat menunjukkan bahwa bank-bank kecil 

dimungkinkan lebih rentan terhadap risiko yang ada. Menurut laporan PwC 

Indonesia Banking Survey, terdapat 3 area risiko prioritas utama kalangan 

perbankan yaitu Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional. 
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                                              Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (www.ojk.go.id) 

Gambar 1.1  Grafik Rata-Rata Profitabilitas Bank Umum BUKU 1 & 2 

Tingginya risiko bank yang memunculkan kerugian dapat mempengaruhi 

kinerja perbankan. Kinerja perbankan dapat dilihat dari profitabilitas yang 

dicapai. Statistik Perbankan Indonesia memperlihatkan profitabilitas BUKU 2, 

diukur dengan Return on Asset (ROA), mengalami penurunan yang cukup 

signifikan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun setelahnya. Profitabilitas 

BUKU 1 mengalami penurunan dengan tidak memperlihatkan pertumbuhan 

profitabilitas dibandingkan tahun 2014 dengan 4 tahun setelahnya, hal ini 

diperlihatkan pada Gambar 1.1. Tujuan utama bisnis termasuk industri perbankan 

adalah mendapatkan profit yang maksimal.  Capriani & Dana (2016) menyatakan 

beberapa risiko yang mempengaruhi profitabilitas cenderung berasal dari kredit, 

operasional dan likuditas. 

Risiko kredit merupakan risiko kerugian akibat kegagalan pihak debitur / 

counterparty untuk memenuhi kewajiaban nya pada bank (IBI, 2015). Penyaluran 

kredit diharuskan dijaga dengan baik agar tidak terjadinya gagal bayar yang 

1.00%%
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menyebabkan kerugian pada bank. Pengelolaan risiko kredit yang efektif 

merupakan komponen penting bagi keberhasilan setiap organisasi perbankan. 

Bagi sebagian besar bank, pinjaman merupakan sumber terbesar dan paling nyata 

dari risiko kredit (IBI, 2015). Risiko kredit perlu dikelola dengan baik, karena 

pengelolaan yang buruk menyebabkan proporsi kredit bermasalah semakin besar 

dan berdampak negatif terhadap kondisi perbankan). Halim Alamsyah, Ketua 

Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dalam seminar nasional yang 

dilakukan oleh Institue for Development of Economic and Finance (INDEF) , 

menyatakan bahwa tingkat profitabilitas perbankan terus turun dikarenakan 

margin dari penyaluran kredit yang melemah serta tingginya rasio kredit 

bermasalah (dikutip dari infobanknews.com). Besarnya risiko kredit ditunjukan 

dalam bentuk Non Performing Loan (NPL).  NPL menunjukan bagaimana bank 

mengelola risiko kredit karena dapat memperlihatkan proporsi jumlah kerugian 

pinjaman yang diberikan (Hosna et al, 2009). Hasil penelitian mengenai risiko 

kredit oleh Gizaw et. al (2015) dan Tan et. Al (2016) bahwa risiko kredit 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian 

Abiola dan Olausi (2014) dan Buchory (2016) menunjukan bahwa risiko kredit 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan hasil penelitian Syafi’i dan 

Ruslianti (2016) menunjukan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitbailitas, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan teori yang 

dikemukakan Kasmir (2004). Hal ini juga menunjukan beberapa penelitian 

terdahulu memberikan hasil inkonsistensi mengenai pengaruh risiko kredit 
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terhadap profitabilitas. Sehingga risiko kredit dijadikan variabel untuk diteliti 

kembali. 

Risiko likuditas secara rinci dapat didefinisikan sebagai risiko akibat 

ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber 

pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, 

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Menurut IBI (2015) 

salah satu ukuran untuk menghitung risiko likuiditas Bank adalah Loan to Deposit 

Ratio (LDR), yaitu seberapa besar dana Bank dilepaskan ke perkreditan. 

Penelitian Tan (2017) dan Buchory (2013) menunjukan risiko likuiditas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian 

Capriana (2016) menunjukan risiko likuditas berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas, penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Kasmir (2011).  Hal ini menunjukan beberapa penelitian terdahulu 

memberikan hasil inkonsistensi mengenai pengaruh risiko likuiditas terhadap 

profitabilitas. Sehingga risiko likuiditas dijadikan variabel untuk diteliti kembali. 

 Dalam kebijakan Basel II yang diadakan oleh beberapa bank sentral dunia 

untuk menjaga keamanan perbanakan, membahas risiko yang lebih spesifik yaitu 

Risiko Operasional. Risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan 

dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, 

dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional 

bank (Idroes dan Sugiarto, 2006). Bedasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 11/POJK.03/2016, perhitungan aktiva aertimbang menurut Risko (ATMR) 

untuk Risiko Operasional wajib menggunakan Basic Indicator Approach (BIA) 
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atau Pendekatan Indikator Dasar (PID). Dalam Basel II, metode PID adalah 

metode sederhana yang dapat digunakan bank untuk menghitung kebutuhan 

modal risiko. Dalam metode PID bank menggunakan pendapatan bruto (gross 

income) sebagai indikator risiko. PID cocok digunakan oleh bank-bank yang lebih 

kecil dengan aktivitas bisnis yang lebih sederhana. Namun PID dapat 

diaplikasikan oleh seluruh bank tanpa memandang kompleksitas suatu Bank (IBI, 

2015). Penelitian Syafi’i (2016) menunjukan risiko operasional berpengaruh 

positif signifikan terhadap profitabilitas sedangkan Hussain (2016) yang 

melakukan penelitian komparatif  anatara bank besar dan bank kecil 

memperlihatkan bahwa risiko operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas pada bank besar namun risiko operasional berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas pada bank kecil. Hal ini menunjukan beberapa 

penelitian terdahulu memberikan hasil inkonsistensi mengenai pengaruh risiko 

operasional terhadap profitabilitas. Sehingga risiko operasional dijadikan variabel 

untuk diteliti kembali. 

 Selanjutnya dalam risiko perbankan, terdapat Peraturan Bank Indonesia No. 

10/15/PBI/2008 yang dibuat dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang 

sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun 

internasional dengan membuat persyaratan dan perhitungan kecukupan modal 

bank yang disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku. Standar 

perhitungan kecukupan modal dihitung dengan Capital Adecuacy Ratio (CAR). 

Dalam Peraturan Bank Indonesia dijelaskan bahwa CAR merupakan rasio yang 

memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 
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penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal 

sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber- sumber di luar bank, 

seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang), dll. CAR menggambarkan tingkat 

kecukupan modal bank dalam meng-cover exposure risk dari aset yang dimiliki 

oleh bank tersebut. Kecukupan modal berkaitan juga dengan risiko perbankan. 

Semakin rendah tingkat kecukupan modal maka semakin tinggi nya risiko 

perbankan (Sparta, 2015). Penelitian Antoni (2015) menunjukan CAR 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas, sementara lain hasil 

pada Idris (2011) dan Gizaw (2013) menunjukan CAR berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Profitabilitas. Hal ini menunjukan beberapa penelitian 

terdahulu memberikan hasil inkonsistensi mengenai pengaruh risiko likuiditas 

terhadap profitabilitas. Sehingga Capital Adequacy Ratio dijadikan variabel untuk 

diteliti kembali. 

Bedasarkan latar belakang, fenomena, research gap dimana masih adanya  

hasil inkonsistensi penelitian terdahulu, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional dan Kecukupan Modal 

terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Konvensional dengan Kategori  

BUKU 1 & 2 di Indonesia.”  

Penelitian ini merupakan hasil modifikasi, dalam rangka pengembangan, 

dari tiga penelitian sebelumnya dari Afriyie & Akotey (2013) dan Arias & 

Rodriguez (2014) terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu: 
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1) Penelitian ini menggunakan objek perbankan kategori BUKU 1 & 2 di 

Indonesia sedangkan penelitian sebelumnya  objek perbankan di 

Ghana dan Amerika Latin. 

2) Menambahkan perhitungan variabel yag tidak diteliti oleh peneliti 

sebelumnya, yaitu risiko operasional. 

1.2 Identifikasi Masalah 

  
Bedasarkan latar belakang yang telah dianalisis permasalahan yang harus 

diidentifikasi adalah adanya hal yang harus diperhatikan terkait terkait manajemen 

risiko perbankan pada kalangan bank kategori BUKU 1 & 2. Selain itu terdapat 

penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukan hasil inkonsistensi pada 

pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan kecukupan modal 

terhadap profitabilitas.  

Untuk itu dapat memperlihatkan bahwa perlu nya suatu penelitian 

mengenai pengaruh Risiko Kredit yang dapat diproksikan dengan Non Performing 

Loan, Risiko Likuiditas yang dapat diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio, 

Risiko Operasional yang dapat diproksikan dengan Basic Indicator Approach dan 

Kecukupan Modal yang dapat diproksikan dengan Capital Adecuacy Ratio 

terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset pada Bank 

kategori BUKU 1&2. 

Bedasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional dan 
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Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Pada Bank dengan Kategori  

BUKU 1 & 2 di Indonesia” 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditentukan oleh penulis maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

1. Apakah Risiko Kredit mempengaruhi Profitabilitas pada bank kategori 

BUKU 1&2? 

2. Apakah Risiko Likuditas mempengaruhi Profitabilitas pada bank kategori 

BUKU 1&2? 

3. Apakah Risiko Operasional mempengaruhi Profitabilitas pada bank 

kategori BUKU 1&2? 

4. Apakah Kecukupan Modal mempengaruhi Profitabilitas pada bank 

kategori BUKU 1&2? 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Bedasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, maka peniliti 

melakukan pembatasan masalah dengan tujuan agar pembahasan ini terlalu luas. 

Pemfokusan penelitian tersebut antara lain: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada bank dengan kategori Bank Umum 

Konvensional menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 yang go public 

dengan periode Laporan Keuangan tahun 2012 sampai dengan 2016. 

2. Profitabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio 

Return On Asset (ROA) 
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3. Variabel yang dianggap mempengaruhi Profitabilitas dibatasi pada Risiko 

Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional dan Kecukupan Modal.  

1.5 Tujuan Penelitian 

 Bedasarkan uraian perumusan masalah dapat disimpulkan tujuan penulisan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Risiko Kredit terhadap 

Profitabilitas pada bank dengan kategori BUKU 1 & 2 periode Laporan 

Keuangan 2012-2016. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Risiko Likuiditas terhadap 

Profitabilitas pada bank dengan Kategori BUKU 1 & 2 periode Laporan 

Keuangan 2012-2016. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Risiko Operasional 

terhadap Profitabilitas pada bank dengan Kategori BUKU 1 & 2 periode 

Laporan Keuangan 2012-2016. 

4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kecukupan Modal terhadap 

Profitabilitas pada bank dengan Kategori BUKU 1 & 2 periode Laporan 

Keuangan 2012-2016. 

1.6 Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi beberapa pihak, 

yaitu: 
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1. Bagi Akademisi 

Adanya peneilitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan mengenai 

kondisi perbankan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan 

datang. 

2. Bagi Praktisi 

Untuk praktisi dalam dunia Perbankan penelitian ini bermanfaat untuk 

membantu mengambil keputusan dan masukan terkait dengan bidang 

keuangan dan perbankan kategori BUKU 1 & BUKU 2 tentang bagaimana 

pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan kecukupan 

modal terhadap profitabilitas sebagai bahan dasar strategi diterapkan nya 

manajemen risiko yang lebih baik. 

4. Bagi Otoritas Perbankan 

Untuk otoritas perbankan penelitian ini bermanfaat untuk melakukan 

rekomendasi kebijakan untuk mengendalikan risiko kerugian bagi bank 

yang mempunyai modal inti rendah. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing berisi 

tentang: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang penulisan masalah, 

tujuannya, pokok dan pembatasan masalah yang akan dibahas serta manfaat 

penulisan penelitian. 
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BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisikan teori-teori mendasar yang terkait dengan pokok masalah, 

penelitian terdahulu yang mendasari teori terkait dan juga kerangka penelitian 

yang akan dibahas pada penelitian ini. 

BAB III Metedelogi Penelitian 

Bab ini merupakan uraian mengenai pemilihan objek penelitian, waktu dan tempat 

penelitian, data yang akan diolah, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan 

data, serta teknik analisis data yang digunakan. 

BAB IV Analisa dan Pembahasan 

Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum dari objek yang diteliti dan hasil 

serta interpretasi dari hasil analisis penelitian 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitiam, serta masukan-masukan sebagai saran kepada pihak-pihak terkait. 

Selain itu bab ini juga akan menjelaskan beberapa keterbatasan dalam penelitian 

ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Profitabilitas 

Tujuan dari sebagian besar perusahaaan adalah untuk memaksimalisasi profit, 

baik profit jangka pendek maupun jangka panjang (Hery, 2016). Menurut 

Brigham & Houston (2012), Profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang 

menunjukan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen asset dan utang pada 

hasil operasi. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal 

bisnisnya. Rasio profitabilitas bermanfaat untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan untuk menilai 

posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang (Hery, 

2016).  

 Dalam mencapai profitabilitas yang diinginkan, perusahaan perlu memikirkan 

strategi keuangan yang tepat. Menurut Rose & Hudgins (2013), perusahaan yang 

bergerak dibidang keuangan akan mampu mendapatkan profitabilitas yang tinggi 

apabila mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah pengendalian 

terhadap eksposur risiko agar risiko kerugian dapat diminimalisir sekecil mungkin.  

Perusahaan yang mempunyai keuntungan (profit) yang lebih tinggi, otomatis 

mengambil risiko yang lebih besar, harga asset dan kewajiban yang lebih baik 

atau menyadari adanya keunggulan biaya dibandingkan dengan rekan-rekannya 
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(MacDonald & Koch, 2006). Namun seperti pernyataan yang dipaparkan, 

profitabilitas yang tinggi dapat dicapai apabila pengendalian terhadap eksposur 

risiko kerugian dapat diminimalisir sekecil mungkin. Tanpa adanya 

pengendalian risiko yang andal, akan berdampak kerugian yang mempengaruhi 

pendapatan perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa pengendalian risiko 

menentukan tingkat profitabilitas.  

Menurut Rose & Hudgins (2013), pengukuran profitabilitas bank umumnya 

menggunakan 3 macam rasio yaitu: 

1. Return on Asset (ROA) 

Rasio ini diukur menggunakan rumus: 

 

!"#$%&!!"!!""#$" = ! !"#"!!"#"$%&!!"#"$!"#" − !"#"!!"#$%!!"#$ !!!100% 

sumber: SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 

 

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba yang 

akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. 

Rasio ini secara umum digunakan sebagai indikator dari manajemen 

efisiensi yang mengindikasikan seberapa besar kemampuan manajemen 

dapat mengubah asset menjadi pendapatan (Rose & Hudgins, 2013) 

 

2. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini diukur dengan rumus: 
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!"#$%&!!"!!"#$%& = ! !"#"!!"#"$%&!!"#"$
!"#" − !"#"!!"#$%!!"#$%&' !!!100% 

sumber: Kasmir (2014) 

 

Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan 

laba. Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin 

tinggi pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dalam ekuitas.  Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian 

atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba yang dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas (Hery, 2016) 

 

3. Net Interest Margin (NIM) 

Rasio ini diukur dengan rumus: 

!"# = !!"#$%&%'%#!!"#$%!!"#$%ℎ!"#" − !"#"!!!"#$!!"#$ !!!100% 

sumber: SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 

 

Net Interest Margin digunakan untuk mengukur seberapa besar 

pembagian antara pendapatan bunga dan beban bunga manajemen yang 

mampu dicapai dengan pengawasan terhadap pendapatan dari asset bank 

dan pencarian sumber termurah pendanaan (Rose & Hudgines, 2013).  

 

Penelitian ini menggunakan pengukuran dengan rasio Return on Asset (ROA) 

sebagai variabel dependen. ROA ini digunakan untuk mengukur seberapa besar 
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jumlah laba yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam 

total asset (Rose & Hudgins, 2013). ROA dapat mengukur kemampuan 

manejemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan 

(Hasibuan, 2009).  Terdapat beberapa keunggulan ROA yang dipaparkan oleh 

Munawir (2004), diantaranya adalah: 

- ROA dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui 

posisi perusahaan terhadap industri.  

- Analisis ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, 

yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan 

perusahaan. 

- ROA selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan 

perencanaan. 

Kasmir (2012) menjelaskan bahwa yang mempengaruhi ROA adalah margin 

laba. Apabila risiko mempengaruhi kerugian pendapatan maka laba akan 

berkurang.  

Pengukuran profitabilitas menggunakan ROA telah banyak digunakan oleh penelitian 

terdahulu, yaitu Afriyie (2013), Abiola (2014) dan Arias (2014). Hal ini juga didukung 

oleh Lampiran Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2017 yaitu untuk mengukur kinerja 

bank dalam menghasilkan laba (Profitabilitas) dapat menggunakan parameter Return On 

Asset (ROA). 
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2.1.2 Perbankan 
Crosse dan Hempel (1980) mendefinisikan bank adalah suatu organisasi 

yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk 

melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan.  

Rivai et. al (2007) menyatakan bahwa bank sebagai badan usaha yang 

kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian 

mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan 

jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Lebih jelas lagi, Taswan (2010) menjelaskan Bank adalah lembaga atau 

perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan 

dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) 

kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana (deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.  

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang – Undang 

No. 7 Tahun 1992 mendefinisikan 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 mempunyai tiga fungsi pokok: 

1. Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk 

2. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat 

untuk mengembangkan usaha 

3. Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan 

pembayaran dalam negeri maupun luar negeri 
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Selain 3 fungsi bank diatas, terdapat dua sifat khusus industri perbankan (IBI, 

2017) yaitu: 

a. salah satu subsistem industri jasa keuangan yang berfungsi sebagai jantung 

atau motor penggerak roda perekonomian suatu negara yang mencerminkan 

indikator kestabilan tingkat perekonomian suatu negara 

b. suatu industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat sebagai 

salah satu modal utama. 

Mengingat adanya dua sifat khusus tersebut industri perbankan adalah 

industri yang diatur sangat ketat oleh Pemerintah. Industri perbankan harus dijaga 

dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian yang berdampak luas. Kegagalan 

sebuah Bank akan berdampak kepada sistem perbankan dan bahkan sistem 

perekonomian yang dapat menimbulan risiko sistemik (Tampubolon, 2004). 

2.1.2.1 Pengelompokan bank di Indonesia 

  Secara umum, bank di Indonesia dapat dikelompokkan bedasarkan dua 

klasifikasi yaitu jenis bank dan kepemilikannya.  Bedasarkan jenisnya, bank di 

Indonesia dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat.   

  Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank umum sebagai bank 

yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau bedasarkan Prinsip Syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau bedasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 
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2.1.2.2 Bank Umum Menurut Kegiatan Usaha 

  Bedasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/POJK.03/2016 

tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bedasarkan Modal Inti Bank, Bank 

Umum bedasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut BUKU, adalah 

pengelompokan Bank bedasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan 

Modal Inti yang dimiliki. Yang termasuk dalam kategori modal inti (tier 1) adalah 

modal disetor, cadangan tambahan modal, dan modal inti tambahan.   

  Bedasarkan Modal Inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) 

BUKU, yaitu: 

a. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari 

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); 

BUKU 1 hanya dapat melakukan: 

1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi: 

- kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas 

dasar; 

- kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar 

- kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance); 

- kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama; 

- kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan 

terbatas 

- kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan 

kredit 

- jasa lainnya 
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2. Kegiatan sebagai pedagang valuta asing 

3. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar 

dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan. 

b. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari 

Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); 

BUKU 2 dapat melakukan kegiatan usaha: 

1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing: 

- kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1; 

- kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 

dengan cakupan yang lebih luas; 

- kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance); 

- kegiatan treasury secara terbatas; dan 

- jasa lainnya; 

2. Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih 

luas untuk: 

- keagenan dan kerjasama; dan 

- kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking; 

3. kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia; 

4. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; 

dan 
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5. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

c. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 

Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari 

Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah);  

BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dilakukan 

oleh BUKU 1 dan 2 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan 

penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri 

terbatas pada wilayah regional Asia 

d. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 

Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah). 

BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dilakukan 

oleh BUKU 1, 2 dan 3 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan 

penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau seluruh 

wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3. 

 Semakin tinggi Modal Inti Bank, semakin tinggi BUKU Bank dan semakin luas 

cakupan Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank. 

2.1.3 Risiko 

Risiko adalah potensi kerugian (the chance of loss), kemungkinan kerugian 

(the possibility of loss), ketidakpastian (uncertainty), penyimpangan kenyataan 

dari hasil yang diharapkan (the dispersion of actual from expected result) dan 

probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan (the probability of 

any outcome different from one expected) (Elliott, C. M., & Vaughan, E. J., 1972) 
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Secara singkat, risiko ialah suatu ketidakpastian atas terjadinya kerugian 

(Rejda, 2012). Sedangkan menurut POJK No. 18/POJK.03/2016, risiko adalah 

potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. 

Terdapat dua jenis risiko (Hanafi, 2006)  yaitu: 

1. Risiko Murni (Pure Risk), risiko yang memungkinkan adanya kerugian 

dengan tidak adanya keuntungan. Contoh: Risiko Kebakaran, 

Kecelakaan dan semacam nya. 

2. Risiko Spekulatif (Speculative Risk), risiko adanya kemungkinan 

terjadinya kerugian atau keuntungan. Contoh: Risiko Bisnis. 

Terdapat beberapa definisi mengenai Risiko, tergantung jenis keperluan 

risiko tersebut. Risiko pada penelitian ini merupakan risiko yang fokus pada jenis 

risiko spekulatif, yaitu risiko dalam konteks perbankan. Bank merupakan industri 

yang kegiatan nya sangat sensitif terhadap risiko. Tanpa kegiatan usaha yang 

berisiko tersebut, Bank tidak akan memperoleh return sebagai imbal hasilnya 

(Tampubolon, 2004). Pengambilan risiko perbankan merupakan kejadian 

potensial yang dapat menimbulkan kerugian bisnis atau keuntungan bisnis bank. 

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik 

yang dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan 

(unexpected) yang bisa berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan 

bank. Risiko juga dianggap berpotensi sebagai kendala/penghambat pencapaian 

suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi 

memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai apabila tidak ada 

antisipasi dan tidak adanya pengelolaan pada risiko tersebut (IBI, 2015).   
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Adanya prinsip keuangan yang menyatakan terdapat trade-off diantara 

risiko dan keuntungan. Semakin tinggi keuntungan yang diharapkan biasanya 

dicapai dengan mengambil risiko yang semakin tinggi pula. Pada teorinya, 

investor tidak boleh khawatir dengan risiko yang dapat diversifikasi (Hull, 2010) 

2.1.4 Manajemen Risiko Perbankan 

Bedasarkan MacDonald & Koch (2006) manajemen risiko adalah proses 

dimana manajer mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengendalikan risiko 

yang terkait dengan aktivitas lembaga keuangan. Tampubolon (2004) menyatakan 

penerapan manajemen risiko bagi perbankan sangat penting dalam menciptakan 

industri yang sehat dan terintegrasi. Peranan manajemen risiko sebagai partner 

dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank menjadi semakin penting, 

dimana bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. 

Dilanjutkan oleh Tampubolon (2004), Penerapan Manajemen Risiko dilakukan 

secara bertahap dan sedini mungkin memberi manfaat yang luar biasa dalam hal 

meningkatkan daya saing, fleksibilitas, dan dalam pemanfaatan peluang-peluang 

bisnis baru.  

Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank pada akhirnya akan 

membantu proses penciptaan industri perbankan yang semakin sehat. Lingkungan 

internal dan eksternal perbankan yang berkembang pesat disertai risiko kegiatan 

usaha bank yang semakin kompleks, menuntut bank menerapkan manajemen 

risiko secara disiplin dan konsisten (IBI, 2015). 

Bedasarkan POJK No. 18/POJK.03/2016,  manajemen risiko adalah 

serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, 
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mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh 

kegiatan usaha bank. Proses maupun cara suatu organisasi dalam mengelola 

berbagai risiko yang dihadapinya disebut dengan manajemen risiko. 

Awojobi dan Amel (2011) menyatakan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi manajemen risiko berasal dari faktor spesifik bank yang melekat 

pada internal bank yang dapat menghasilkan risiko tertentu. 

Menurut Tampubolon (2004), secara umum Bank akan memperlakukan Risiko 

dengan beberapa cara seperti berikut: 

1. Dihindari, apabila Risiko tersebut kemungkinan ruginya jauh lebih nesar 

dibandingkan keuntungan yang diharapkan. 

2. Diterima dan Dipertahankan, apabila Risiko berada pada tingkat yang 

paling ekonomis. 

3. Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila Risiko yang ada dapat 

dikendalikan dengan tata kelola yang baik. 

4. Dikurangi misalnya dengan membagi (share) Risiko dengan pihak lain. 

5. Dipagari (hedge) apabila risiko dapat dilindungi secara artificial. 

Dengan adanya penelitian tentang pengaruh risiko faktor spesifik bank 

terhadap profitabilitas, akan mendukung industri perbankan dalam menyikapi 

risiko yang terjadi. 

2.1.5 Jenis Risiko Bank 

Mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 18/POJK.03/2016 

tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, terdapat 8 (delapan) risiko 

yang harus dikelola oleh bank, yaitu: 
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a) Risiko Kredit, merupakan risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi 

kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, 

Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. 

b) Risiko Pasar, adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, 

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi 

pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. 

c) Risiko Likuiditas, adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas 

dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan,  tanpa 

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. 

d) Risiko Operasional, adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 

adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. 

e) Risiko Hukum, adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan 

aspek yuridis. 

f) Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif 

terhadap Bank. 

g) Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan 

dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

h) Risiko Kepatuhan, adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. 

Pengaruh Risiko Kredit..., Wieka Rizarti Habiburrahmi, Ma.-Ibs, 2018



27 
 

  Indonesia Banking School 

Pada penelitian ini akan dibahas 3 risiko yang menjadi fokus utama fenomena 

penelitian yaitu: Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional. 

2.1.5.1 Risiko Kredit 

Saunders & Cornett (2011) mendefinisikan risiko kredit adalah risiko yang 

akan mempengaruhi arus kas suatu lembaga keuangan karena tidak dipenuhinya 

pembayaran secara penuh oleh suatu institusi lain atas perjanjian pinjaman yang 

disepakati. Risiko akan terjadi apabila debitur mengalami keadaan default / gagal 

bayar. Lebih jelasnya POJK No. 18/POJK.03/2016 menyatakan Risiko Kredit  

merupakan risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada 

Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, 

counterparty credit risk, dan settlement risk.  

Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun konsumsi, 

terdapat beberapa kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada 

bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karakter debitur yang tidak 

mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban  kepada bank, atau memang 

terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit. Hal tersebut 

merupakan pemicu terjadinya Risiko Kredit. Apabila terjadi peningkatan risiko 

kredit yang signifikan terhadap bank maka bank tersebut dapat mengalami 

gangguan kemampuan membayar kepada sumber dana (IBI, 2016) 

Menurut Saunders & Cornett (2011) risiko kredit dibagi kedalam dua jenis:  

1. Firm-Spesific Credi Risk , yaitu risiko kredit yang terjadi karena 

keadaan internal individual debitur yang gagal bayar. 
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2. Systematic Credit Risk , yaitu risiko yang terjadi karena situasi 

ekonomi makro yang mempengaruhi suatu debitur menjadi keadaan 

gagal bayar. 

Bisnis kredit menjadi sumber utama pendapatan bank-bank di Indonesia. 

Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (2006) mengamati bahwa 

pengalaman historis menunjukkan bahwa konsentrasi risiko kredit pada portofolio 

aset telah menjadi salah satu penyebab utama tekanan bank (bank distress). 

Risiko kredit diukur dengan mengukur risiko inheren, yaitu risiko yang 

melekat pada aktivitas perkreditan. Menurut IBI (2015) penilaian risiko kredit 

bedasarkan kualitas kredit dan kecukupan pencadangan terdiri atas: 

1. Aset Kualitas Rendah 

!""#$!!"#$%&#'!!"#$%ℎ = !!""#$!!"#!!"#!!"#$%&#'!!"#$%ℎ!"#$%!!""#$!!"#!!"# !!!100% 

Aset kualitas rendah adalah seluruh aktiva bank baik produktif maupun 

non-produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan dan macet. Transaksi Rekening Administratif (TRA) 

kualitas rendah terdiri atas irrevocable L/C, garansi yang diberikan dan 

kelonggaran tarik (komitmen) yang memiliki kualitas dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. 

 

2. Aset Produktif dan Bermasalah 

!""#$!!"#$%&'()!!"#!!"#$%&%'%ℎ

= !!""#$!!"#!!"#!!"#$%&%'%ℎ!"#$%!!""#$!!"#!!"# !!!100% 
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Aktiva Produktif bermasalah adalah aktiva produktif yang memiliki 

kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Total asset dan TRA adalah 

total asset secara net dan total TRA yang terdiri atas irrevocable L/C, 

garansi yang diberikan dan kelonggaran tarik (komitmen). 

 

3. Agunan yang Diambil Alih 

!"#$%$!!"#$!!"#$%"&!!"#ℎ = !!"#$%$!!"#$!!"#$%"&!!"#ℎ!"#$%!!""#$ !!!100% 

 

4. Kredit Kualitas Rendah 

!"#$%&!!"#$%&#'!!"#$%ℎ = !!"#$%&!!"#$%&#'!!"#$%ℎ!"#$%!!"#$%& !!!100% 

Kredit kualitas rendah merupakan seluruh kredit kepada pihak ketiga bukan 

bank yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukan dan macet. Total Kredit adalah kredit pada pihak ketiga bukan 

bank.  

5. Non Performing Loan 

!"#!!"#$%#&'()!!"#$ = !!"#$%&!!"#$%&%'%ℎ!"#$%!!"#$%& !!!100% 

 

Kredit bermasalah adalah seluruh kredit pada pihak ketiga bukan bank 

dengan kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Total Kredit 

adalah kredit pada pihak ketiga bukan bank. 
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Non Performing Loan (NPL) digunakan peneliti sebagai proksi yang 

menggambarkan risiko kredit dalam Bank. NPL memperlihatkan risiko kegagalan 

yang mempunyai hubungan terhadap profitabilitas. NPL yang tinggi akan 

memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi 

rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan 

jumlah kredit bermasalah semakin besar dan oleh karena itu bank harus 

menanggung kerugian dalam kegiatan operasionlanya sehingga berpengaruh 

terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank (Kasmir, 2004). Rasio NPL 

menunjukkan bagaimana bank mengelola risiko kredit mereka karena 

memperlihatkan proporsi jumlah kerugian pinjaman sehubungan dengan jumlah 

pinjaman yang diberikan (Hosna, Manzura, dan Juanjuan, 2009) 

 Terdapat sumber penelitian yang mengukur risiko kredit dengan Non 

Performing Loan (NPL) yaitu Abiola dan Olausi (2014), Afriyie dan Akotey 

(2013) dan Gizaw, Kabede, dan Selvaraj (2015). Pengukuran risiko kredit 

menggunakan proksi NPL didukung dengan Lampiran SEOJK 

No.14/POJK.03/2017 yang menjabarkan parameter dalam mengukur risiko kredit 

Bank yang salah atunya menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL).  

2.1.5.2 Risiko Likuiditas 

Menurut Saunders dan Cornett (2011), risiko likuiditas adalah risiko dimana 

adanya lonjakan penarikan kewajiban bank mendadak yang memungkinkan 

Lembaga Keuangan melikuidasi aset dalam waktu yang sangat singkat dan 

dengan harga di bawah harga pasar. Dalam konteks bank secara khusus, risiko 

likuiditas adalah risiko yang dihadapi bank dalam menyediakan alat-alat likuid 
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untuk dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya dan kewajiban lain serta 

kemampuan memenuhi kredit yang diajukan tanpa terjadinya penangguhan 

(Hasibuan, 2009). Sedang bedasarkan SEOJK No. 18/POJK.03/2016 

mendefinisikan risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, atau dari 

asset likuid berkualitas tinggi. 

Sari (2012) menyatakan risiko likuiditas terjadi dikarenakan dua hal. Kedua sisi 

neraca yaitu asset dan liabilitas dapat menimbulkan permasalahan risiko 

likuiditas. Sisi liabilitas memicu munculnya risiko likuiditas ketika liability holder 

seperti depositor menarik dana mereka secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar 

dan bank tidak mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Sedangkan sisi asset dapat memicu timbulnya risiko likuiditas terkait dengan 

penyediaan off-balance-sheet loan commitment. Dimana bank wajib menyediakan 

dana tersebut ketika nasabah ingin menarik pinjaman nya. Proses ini 

menimbulkan kewajiban baru bagi bank apabila bank tidak memiliki dana cukup 

dan mengharuskannya meminjam dana tambahan kepada pihak lain. Peristiwa ini 

berpotensi menimbulkan risiko likuiditas. 

Pada saat membutuhkan likuiditas dan bank tidak mampu memenuhi 

kebutuhan likuiditas tersebut, maka tingkat kepercayaan masyarakat dapat 

menurun. Jika bank tidak mampu memenuhi likuditasnya, bank akan menghadapi 

risiko likuiditas. Dampak lebih jauh dari hal itu adalah akan menimbulkan 

masalah likuiditas yang selanjutnya dapat mempengaruhi aspek keuangan lain 

sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha bank (IBI, 2015). 
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Risiko likuiditas dapat terjadi karena ketidakpastiannya waktu dan berapa 

jumlah dana yang akan dibutuhkan atau ditarik oleh nasabah (Siamat, 2010). 

Beberapa masalah juga dipicu oleh kesalahan yang terdapat di manajemen 

likuiditas sebuah bank ketika memiliki cadangan yang rendah, atau kesalahan 

dalam manajemen asset yang melakukan investasi berisiko tinggi agar 

mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Pada bank terdapat fungsi Asset-

Liability Management Committee (ALCO) yang tugas utamanya adalah 

memaksimalkan laba, meminimalkan risiko dan menjamin likuiditas yang cukup. 

Alat pengukuran risiko likuiditas dapat menggunakan Rasio Likuiditas (IBI, 

2015). Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang menggambarkan indikator 

likuiditas dan/atau mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban. 

Beberapa  rasio yang digunakan dalam pengukuran risiko likuiditas antara lain: 

a. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Dihitung dengan : 

!"# = ! !"#$%!!"#$%&
!"#$%!!"#"!!"ℎ!"!!"#$%& 

LDR merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan 

sumber dana yang berasal dari pihak ketiga. Rasio ini digunakan untuk 

melihat seberapa besar sumber dana yang berasal dari dana masyarakat 

(yang umumnya jangka pendek) digunakan untuk membiayai asset yang 

tidak likuid (kredit) . Nilai LDR yang semakin besar berarti semakin kecil 

tingkat likuiditas bank, dengan kata lain, LDR merupakan salah satu 

indikator kondisi likuiditas bank. 

b. Asset likuid / Total Kewajiban 
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Rasio ini merupakan pengembangan dari LDR, yaitu bagian pembilang 

didefinisikan asset likuid sebagai sumber likuiditas dan pada bagian 

penyebut digunakan total kewajiban sebagai potensi kebutuhan likuiditas 

bank. Berlawanan dengan LDR, rasio yang semakin besar mencerminkan 

kondisi likuiditas yang lebih baik. 

c. Aset Likuid dikurangi Kewajiban Besar / Total Aset  

Rasio ini menyebutkan bahwa potemsi kebutuhan likuiditas tidak 

disebabkan oleh posisi seluruh kewajiban. Yang perlu diperhitungkan 

adalah kewajiban yang secara nominal besar, misalnya dana masyarakat di 

atas Rp 1 Miliar. Kewajiban besar ini dikurangi dari asset likuid sebagai 

sumber likuiditas bank, kemudian dibandingkan dengan total asset. Apabila 

bank yang bergantung pada pinjaman besar sebagai sumber pendanaan, 

rasio ini mungkin akan bernilai negatif karena asset likuid, mempunyai 

jumlah lebih kecil dibandingkan pinjaman (baik pinjaman antarbank 

maupun DPK) 

 

Pada penelitian ini, pengukuran risiko likuiditas menggunakan rasio LDR. 

LDR dapat mengetahui seberapa besar pinjaman yang diberikan dapat dibiayai 

dari pinjaman yang diterima yang bersifat sensitif terhadap perubahan suku bunga 

(Taswan, 2010). Semakin tingginya LDR menunjukan lembaga keuangan tersebut 

dalam kondisi ilikuid atau perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi 

kewajibannya dengan sumber dana dari pihak ketiga, sebaliknya ketika tingkat 
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rasio rendah menunjukkan bank dalam kondisi likuid atau perusahaan dapat 

memenuhi kewajibannya (Kasmir, 2011).  

Ketika terjadi banyaknya kegagalan pembayaran pinjaman, bank tidak 

mempunyai dana untuk memberikan pengembalian dana pihak ketiga. Sehingga 

rasio LDR yang terlalu tinggi dapat membuat bank berisiko tinggi. Sebaliknya 

apabila rasio LDR terlalu rendah bank mempunyai risiko yang rendah, namun 

bank tidak menggunakan asset untuk menghasilkan pendapatan yang optimal.  

Terdapat sumber penelitian yang mengukur risiko likuiditas dengan Loan 

to Deposit Ratio yaitu Fahrul, Syafi, dan Rusliati (2016) dan Capriani dan Dana 

(2016). 

2.1.5.3 Risiko Operasional 

 Saunders dan Conett (2011) mendefinisikan risiko operasional adalah risiko 

yang timbul saat teknologi, audit, pemantauan, dan sistem pendukung yang ada 

mengalami gangguan atau kerusakan. Hanafi (2016) mendefinisikan risiko 

operasional adalah risiko saat kegiatan operasional tidak berjalan lancar dan 

mengakibatkan kerugian, kegagalan sistem, human error, pengendalian dan 

prosedur yang kurang. Mengacu pada Basel Commitee Framework (2004) risiko 

operasional didefinisikan risiko kerugian akibat proses internal, orang dan sistem 

atau kejadian eksternal yang gagal atau tidak memadai. Sedangkan Ikatan Bankir 

Indonessia (2015) sepakat mendefinisikan Risiko Operasional adalah risiko akibat 

ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal akibat tidak adanya 

atau tidak berfungsinya prosedur kerja. Risiko operasional dapat menimbulkan 

Pengaruh Risiko Kredit..., Wieka Rizarti Habiburrahmi, Ma.-Ibs, 2018



35 
 

  Indonesia Banking School 

kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan 

potensi kesempatan yang hilang untung memperoleh keuntungan. 

IBI (2015) menyatakan risiko operasional yang dapat menyebabkan kerugian 

bank dapat berasal dari berbagai faktor yang secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi: (1) kegagalan proses internal, (2) akibat faktor manusia, 

(3) kegagalan sistem, dan (4) akibat kejadian eksternal.  

Kerugian yang timbul akibat risiko operasional yang sudah diperkirakan pada 

umumnya dibebankan dalam proses pricing aktiva produktif, sedangkan potensi 

kerugian akibat risiko operasional yang belum diperhitungkan (unexpected loss) 

harus di-cover dengan modal (IBI, 2016).  

Pengukuran risiko operasional berhubungan dengan penilaian pemenuhan 

kecukupan modal untuk menutup kerugian tersebut (Muslich, 2007). Basel II 

memperkenalkan regulasi dimana mentapkan tiga cara yang dapat dipergunakan 

bank untuk mengantisipasi risiko operasional yaitu: Basic Indicator Approach 

(BIA), Strandardized Approach (TSA) dan Advanced Measurement Approach 

(AMA). Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan melalui top-down 

approach dan bottom-up approach (Sharifi et al., 2016). Pada pendekatan ‘top-

down’, bank menggunakan data keuangan dari laporan keuangan (neraca dan 

laporan laba rugi) dan memanfaatkan pendekatan Basic Indicator Approach dan 

Standarized Approach. Sedangkan pendekatan ‘bottom-up’ menggunakan 

perkiraan dari penilain risiko operasional.  

1. Basic Indicator Approach (BIA) atau Pendekatan Indikator Dasar (PID) 
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Pada pendekatan ini, bank menggunakan Pendapatan Kotor (Gross 

Income) sebagai satu proksi untuk keseluruhan paparan risiko 

operasional. Pendekatan Indikator Dasar dihitung bedasarkan suatu 

persentase tetap dari gross income bank. Regulator menentukan 

persentase tersebut sebagai alpha (α). Persyaratan modal minimum adalah 

persentase (α) sebesar 15% dari rata-rata gross income yang positif 

selama 3 tahun terakhir (Shafiri et. al, 2016). 

BIA dapat diaplikasikan oleh seluruh bank tanpa memandang 

kompleksitas dan kecanggihan suatu bank. Namu, BIA cocok digunakan 

oleh bank-bank yang lebih kecil dengan akitivitas bisnis relatif sederhana 

(IBI, 2016). Untuk%menghitung%BIA%menggunakan%rumus:%

 

K!"# =
[! GI!…...! ∗ α

n  

 

Keterangan: 

GI = Gross Income yang positif selama 3 tahun terakhir 

n = Jumlah tahun yang memiliki gross income yang positif 

α = 15% (ditetapkan oleh Basel sesuai kebutuhan modal pada skala 

industri) 

KBIA = beban modal risiko operasional menggunakan BIA 

Pendapatan Kotor atau  gross income adalah pendapatan bunga bersih 

ditambah pendapatan bunga non bunga bersih. Pendapatan kotor dihitung 
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secara kumulatif dari periode awal Januari sampai dengan akhir Desember 

setiap tahun selama tiga tahun terakhir.  

 

2. Standarized Approach  

Pada pendekatan Standarized Approach, gross income bank 

dikelompokkan bedasarkan delapan lini bisnis. Kebutuhan modal 

minimum dihitung bedasarkan suatu persentase tetap dari gross income 

setiap lini bisnis. Persentase tersebut ditentukan berbeda bagi lini bisnis 

tergantung dari eksposur risiko operasional suatu lini bisnis. Komite Basel 

menetapkan persentase setiap lini bisnis sebagai faktor beta (β). 

 

3. Advanced Measurement Approach (AMA) 

Dalam metode AMA, bank-bank diberi kesempatan untuk 

menggunakan hasil dari sistem pengkuran risiko operasional yang mereka 

miliki, namun tergantung pada standar umum, standar kualitatif, dan 

standar kuantitatif yang ditetapkan oleh regulator, untuk menghitung 

kebutuhan modal minimum. AMA merupakan pendakatan yang lebih 

kompleks dibandingkan dengan dua pendektan sebelumnya. 

Pada penelitian ini, pengukuran risiko operasional menggunakan pendekatan 

Basic Indicator Approach BIA / Pendekatan Indikator Dasar (PID). Semakin 

tingginya indikator eksposur risiko operasional maka risiko yang akan dihadapi 

oleh bank semakin besar (Idores & Sugiarto, 2006). Hal ini menunjukan nilai BIA 
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suatu bank akan berdampak kepada tingginya risiko operasional. Apabila BIA 

semakin tinggi maka beban modal untuk menutup risiko semakin tinggi. 

BIA dapat diaplikasikan oleh seluruh bank tanpa memandang 

kompleksitas dan kecanggihan suatu bank (IBI, 2015). BIA cocok digunakan oleh 

bank-bank yang lebih kecil dengan aktivitas bisnis realtif sederhana. Hal ini sesuai 

dengan objek penelitian, yaitu bank kategori BUKU 1 & 2 dimana kegiatan bisnis 

bank relatif sederhana dan mempunyai modal yang relatif kecil.   

2.1.6 Kecukupan Modal Bank 

Rivai et. al (2007) menyatakan tingkat kesehatan bank dapat tercermin 

dari besarnya tingkat kecukupan modal yang dimiliki. Modal adalah faktor 

penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian 

atas terjadinya risiko. Permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan 

modal bank dalam mengover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasti risiko 

pada masa mendatang (IBI, 2015) .  

Mishkin (2010) menyatakan terdapat 3 alasan Bank harus menentukan 

seberapa besar modal minimum yang harus dimiliki, yaitu: 

1. Modal bank membantu mencegah terjadi kegagalan (bank 

failure) 

2. Jumlah modal berpengaruh kepada pendapatan pemilik (equity 

holders) bank 

3. Adanya syarat modal minimum yang dimiliki bank dari 

regulator. 
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Adanya modal yang cukup dapat membantu perusahaan untuk 

menghindari risiko-risiko yang terjadi khususnya melindungi bank dari adanya 

risiko kebangkrutan. Semakin bervariasi jasa dan produk bank, semakin besar 

pula risiko yang melekat pada usaha bank.  Oleh karena itu disediakan modal 

yang besarnya sesuai untuk mengantisipasi risiko tersebut (Sari, 2012). 

Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas perbankan, bedasarkan POJK 

No. 4/POJK.03/2016, melakukan penilaian tingkat kesehatan bank  secara 

individu yang salah satunya menilai faktor kecukupan permodalan. Dalam 

melakukan perhitungan permodalan, termasuk mengaitkan kecukupan modal 

dengan profil risiko, Bank mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang 

mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bagi Bank 

Umum. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan 

untuk mengantisipasi risiko tersebut. 

Rasio penting terkait permodalan, antara lain Capital Adequacy Ratio 

(CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Terdapat 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung kebijakan Bassel Accord 

dengan menentukan syarat penyediaan modal minimum, yang dihitung 

menggunakan rasio KPMM, yaitu minimum 8% s.d 11% dari Aset Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR) bergantung kepada peringkat profil risiko. Penerapan 

peraturan manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku 

otoritas bank, akan membantu dan mempermudah penilaian terhadap 

kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi 

permodalan bank.  
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Bedasarkan Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 

14/SEOJK.03.2017 Rasio CAR  merupakan perbandingan antara modal dengan 

ATMR, yang diformulasikan menjadi: 

 

!"# = ! !"#$%
!"#$%&!!"#$%&'()*!!"#$%$&!!"#"$% !!!100%! 

  

 Dalam penelitian ini akan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu 

perbandingan antara modal dan ATMR sebagai variabel independen. CAR 

merupakan salah satu indikator penilaian kesehatan suatu bank. Abiola (2014) 

menyatakan apabila CAR suatu perusahaan meningkat, maka kemampuan bank 

untuk menanggung risiko juga meningkat. CAR merupakan ukuran inti kekuatan 

keuangan bank dari sudut pandang regulator. Dilanjutkan oleh Abiola (2014) 

Rasio kecukupan modal terdiri dari jenis modal finansial yang dianggap paling 

andal dan likuid, terutama ekuitas pemegang saham. Bank dengan Capital 

Adequacy Ratio baik memiliki profitabilitas yang baik. Dengan kebutuhan modal 

yang baik, bank umum mampu menyerap pinjaman yang telah macet.  

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel CAR pada 

konteks risiko yaitu Gizaw, Kabede, and Selvaraj (2015), Idries et. al (2011) dan 

Antoni & Nasri (2015) 

2.1.7 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa 

kelompok, diantaranya ada perusahaan besar (large firm), perusahaan sedang 
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(medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Skala perusahaan merupakan 

ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang 

didasarkan kepada total aset perusahaan (Sumiatri & Wirama, 2016). 

Semakin besar total aset perusahaan maka menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal 

ini juga menggambarkan bahwa perusahaan akan lebih stabil dan akan lebih 

mampu menghasilkan laba disbanding perusahaan dengan total aset yang kecil 

(Ngidaman & Puspitasari, 2014) 

Pada penelitian ini ukuran perusahaan dijadikan dihitung dengan: 

Ukuran Perusahaan (Size) = Ln (Total Asset) 

 

Ukuran bank diukur dengan total asset yang ditransformasikan dalam logaritma 

natural karena total asset nilainya relative besar. Ukuran bank digunakan sebagai 

variabel kontrol dikarenakan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang 

memakai ukuran perusahaan yaitu Tan, Floros dan Anchor (2016) dan Idris et. al 

(2011). 

 
2.1.8 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

 Menurut Gumanti (2009) sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan 

perusahaan (manajer) kepada pihak eksternal (investor). Sinyal tersebut dapat 

berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang 

harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Sinyal 

yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (information content) untuk 

dapat merubah penilaian pihak eksternal terhadap perusahaan.  
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 Teori sinyal menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan memberikan sinyal 

kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal yang diberikan dapat berupa good 

news ataupun bad news. Sinyal good news dapat berupa kinerja perusahaan 

perbankan yang mengalami peningkatakan dari tahun ke tahun, sedangkan bad 

news dapat berupa penurunan kinerja yang semakin mengalami penurunan 

(Godfrey et al., 2010).  

 Toeri sinyal juga menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 

untuk memberikan informasi laporan keuangan, mengemukakan bagaimana 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal dapat berupa pengungkapan informasi seperti laporan keuangan, 

laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisaskan 

keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. 

(Susilowati dan Turyanto, 2011).  

 Penggunaan toeri sinyal berhubungan dengan penelitian ini karena risiko dan 

profitabilitas akan memberikan sinyal bagi kondisi bank baik sinyal good news 

dan bad news. Pertimbangan risiko menjadi pegangan utama bagi manajer 

sebelum keputusan penerapan sinyal diambil (Gumanti, 2009). Perusahaan harus 

mengelola risiko dan mengelola profitabilitas yang ada sehingga tidak 

memberikan signal negatif pada pihak eksternal. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukah oleh Abiola dan Olausi pada 

tahun 2014 yang berjudul “The impact of credit risk management on the 
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commercial banks performance in Nigeria”. Sampel pada 7 Bank Komersial di 

Nigeria pada tahun 2005 sampai 2011. Variabel independen pada penelitian yang 

digunakan adalah CAR & Risiko Kredit yang diproksikan dengan NPL. 

Sedangkan ROA dan ROE sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa variabel Risiko Kredit berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROA dan ROE, sedangkan variabel CAR tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap ROA dan ROE.  

Menurut penelitian Afriyie dan Akotey pada tahun 2013 yang berjudul 

“Credit Risk Management and Profitability of Rural Banks in the Brong Ahafo 

Region of Ghana”. Sampel yang digunakan adalah 10 Rural Bank di daerah 

Brong Ahafo, Ghana periode 2006 – 2010. Variabel independen yang digunakan 

adalah Risiko Kredit yang diprosikan dengan NPL dan Capital Adecuacy Ratio 

(CAR). Variabel dependen Profitabilitas diproksikan dengan ROE dan ROA. 

Bedasarkan hasil pengujian menunjukan Risiko Kredit (NPL) mempunyai 

hubungan yang positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan CAR 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukah oleh Yong Tan, Christos 

Floros dan John Anchor pada tahun 2017, berjudul “The Profitability of Chinese 

banks: impacts of risk competition and efficiency”. Sampel pada  Bank Komersial 

di China periode tahun 2003-2013. Variabel independen yang digunakan adalah 

Risiko Kredit, Capital Risk, Security Risk, Insolvency Risk dan Bank Size. 

Variabel dependen pada penelitian yang digunakan adalah Profitabilitas yang 

diproksikan dengan ROA, NIM dan ROE. Hasil dari yang berkaitan dengan 
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penelitian ini menyatakan bahwa Risiko Kredit berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Profitabilitas sedangkan Risiko Likuiditas berpengaruh positif signifikan 

terhadap Profitabilitas.  

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukah oleh Mauricio Jara Bertin, 

Jose Arias & Arturo Rodriguez Parelas pada tahun 2014 berjudul “Determinants 

of bank performance: evidence for Latin America”. Sampel pada 78 Bank 

Komersial dari Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Me´xico, Paraguay, Peru, and 

Venezuela periode tahun 1995 s.d 2010. Variabel independen pada penelitian 

yang digunakan adalah Size, Growth, Inflasi, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, 

Efisiensi Operasional. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah 

Profitabilitas yang berproksi ROA dan NIM. Hasil dari yang berkaitan dengan 

penelitian ini menyatakan bahwa Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Profitabilitas. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Million Gizaw, Matewos Kabede dan 

Sujata Selvaraj pada tahun 2014 dengan judul “Impact of Credit Risk on 

Profitability Performance of Commercial Banks in Ethiopia. Sampel yang diambil 

dari 8 bank komersial di Ethiopia dengan jangka waktu 12 tahun yaitu 2003 – 

2004. Variabel independen yang digunakan adalah Risiko Kredit diukur dengan 

Non Performing Loan Ratio (NPLR), Loan Loss Provision Ratio (LLR), Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Variabel dependen yang digunakan adalah Profitabilitas 

diproksikan dengan ROA dan ROE. Hasil menyatakan bahwa Risiko Kredit 

(NPLR) dan CAR berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA). LLPR 

berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA).  
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Menurut penelitian terdahulu yang dilakukah oleh Herry Achmad Buchory 

pada tahun 2016 berjudul “Banking Profitability: How does the Credit Risk and 

Operational Efficiency Effect?”. Sampel pada 26 Bank BPD di Indonesia. 

Variabel independen pada penelitian yang digunakan adalah Risiko Kredit (NPL) 

dan  Efisiensi Operasional (BOPO). Sedangkan Profitabilitas (ROA) sebagai 

variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel Risiko 

Kredit berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan Risiko 

Operasional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas.  

Menurut penelitian Muhammad Fahrul Rozi Syafi’I dan Ellen Rusliati 

pada tahun 2016, yang melakukan penelitian dengan judul “Credit Risk, Market 

Risk, Operational Risk and Liquidity Riskon Profitability of Banks in Indonesia”. 

Populasi penelitian ini adalah 30 Bank yang terdaftar di BEI tahun 2010 sampai 

tahun 2014. Dalam penelitian ini variabel independen adalah Risiko Kredit (NPL), 

Risiko Pasar (NIM), Risiko Operasional (BOPO) dan Risiko Likuiditas (LDR), 

Sedangkan variabel dependen adalah Profitabilitas yang diproksikan dengan 

ROA. Hasil penelitian menunjukan bahwa Risiko Kredit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas. Risiko Pasar, Risiko Operasional dan Risiko 

Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ni Wayan Wita Capriana dan I Made 

Dana pada tahun 2011 dengan judul “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Operasional 

dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas BPR di Kota Denpasar” Sampel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah 10 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 

Kota Denpasar periode 2010-2014. Variabel independen yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah Risiko Kredit (NPL), Risiko Operasional (BOPO) dan Risiko 

Likuiditas (LDR). Variabel dependen Profitabilitas diukur dengan ROA. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Risiko Kredit berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap profitabilitas. Risiko Operasional berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Profitabilitas. Risiko likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Idris, Asari, Taufik, Salim, Mustaffa 

dan Jusoff pada tahun 2011 dengan judul “Determinant of Islamic Banking 

Institution Profitability in Malaysia.” Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah bank islam local maupun asing yang berada di Malayasia periode tahun 

2007 – 2009. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

CAR, Risiko Kredit, Likuditas, Bank Size, Expenses Management. Variabel 

dependen Profitabilitas diukur dengan ROA. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Credit Risk, CAR, Likuiditas dan Expenses Management berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Profitabilitas. Bank size berpengaruh positif signifikan 

terhadap Profitabilitas. 

Penelitian terdahulu Abdurrahman Antoni dan Muhammad Nasri pada 

tahun 2016 dengan judul “Profitability Determinants of Go-Public Bank in 

Indonesia: Emperical Evidence after Global Financial Crisis”. Sampel yang 

diambil dari 25 Bank di Indonesia yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2013. 

Variabel independen yang digunakan adalah Credit Risk, CAR, Credit Growth, 

BOPO, GDP Growth, Inflation, Market Structure. Variabel dependen yang 

digunakan adalah Profitabilitas menggunakan proksi ROA dan ROE. Hasil yang 
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berkaitan pada penelitian adalah CAR positif tidak signifikan terhadap 

Profitabilitas ROA. Risiko Kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Profitabilitas ROA. 

Penelitian terdahulu dilakukan Arif Hussain, Dr. Anjum Ihsan dan Dr. 

Jawad Hussain pada tahun 2016 dengan judul “Risk Management and Bank 

Performance in Pakistan”. Sampel yang diambil dari 5 Bank Besar dan 5 Bank 

Kecil Pakistan tahun 2005-2004. Variabel independen yang digunakan adalah 

CAR, NPL, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga & Risiko Operasional. Variabel 

dependen yang digunakan adalah Profitabilitas. Hasil menyatakan bahwa CAR, 

NPL, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga & Risiko Operasional berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas Bank Besar. Namun hanya NPL & CAR yang 

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Kecil. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Variabel Hasil Penelitian 
Sampel 

Penelitian 
Research 

Gap 
1. Idowu Abiola 

dan Awoyemi 
Samuel Olausi 
(2014) 

Dependen: 
Profitabilitas 
(ROA dan ROE) 
 
Independen: 
Risiko Kredit 
(NPL) dan CAR  

Risiko kredit (NPL) 
berpengaruh (+) 
signifikan terhadap 
Profitabilitas. 
CAR berpengaruh (+) 
tidak signifikan 
terhadap 
Profitabilitas. 

7 Bank 
Komersial 
yang ada di 
Nigeria 
periode 
tahun 
2005-2011 

Hanya 
mengukur 
pengaruh 
Risiko Kredit 
terhadap 
Profitabilitas. 
 

2. Harrison Owusu 
Afriyie dan 
Joseph Oscar 
Akotey (2013) 

Dependen : 
Profitabilitas 
(ROE & ROA) 
 
Independen: 
Risiko Kredit 
(NPL & CAR) 

Risiko Kredit  (NPL) 
berpengaruh (+) 
signifikan terhadap 
Profitabilitas.  
CAR berpengaruh (+) 
tidak signifikan 
terhadap ROA. 

10 Rural 
Bank di 
Brong 
Ahafo, 
Ghana 
periode 
tahun  2006 
– 2010. 

Hanya 
mengukur 
pengaruh 
Risiko Kredit 
terhadap 
Profitabilitas. 
Sampel 
penelitian 
yang 
dilakukan 
adalah Bank 
Perkreditan 
Rakyat. 

3. Yong Tan, 
Christos Floros, 
John Anchor 
(2016) 

Independen: 
Profitabilitas 
(ROA, NIM, 
ROE)  
 
Dependen: 
Credit Risk, 
Capital Risk, 
Security Risk, 
Insolvency Risk, 
Bank Size 

Risiko Kredit 
berpengaruh (-) 
signifikan terhadap 
Profitabilitas. 
Risiko Likuiditas 
berpengaruh (+) 
signifikan terhadap 
Profitabilitas. 
Security Risk 
berpengaruh (-) 
signifikan terhadap 
Profitabilitas. 
Insolvency Risk 
berpengaruh (+) 
signifikan terhadap 
Profitabilitas. Bank 
Size berpengaruh (+) 
signfikan terhadap 
Profitabilitas 

Bank 
Komersial 
di China 
periode 
tahun 2003 
- 2013 

Risiko 
Likuiditas 
diproksikan 
dengan Aset 
likuid dibagi 
dengan total 
asset. Secuity 
Risk, 
Insolvency 
Risk & Bank 
Size bukan 
menjadi 
variabel 
independen. 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No Penelitian Variabel Hasil Penelitian Sampel 
Penelitian 

Research 
Gap 

4. Jose Arias, 
Mauricio Jara & 
Arturo 
Rodriguez 
(2014) 

Dependen: 
Profitabilitas 
(ROA dan NIM) 
 
Independen: 
Size, Growth, 
Inflasi, Risiko 
Kredit, Risiko 
Likuiditas, 
Efisiensi 
Operasional 

Risiko kredit dan 
Risiko Likuiditas 
berhubungan  (-) 
signifikan terhadap 
ROA 

78 Bank 
Komersial 
dari 8 
Negara 
Amerika 
Latin 
periode 
tahun 1995 
s.d 2010. 

Hanya fokus 
kepada risiko 
kredit dan 
risiko 
likuiditas.  

5. Million Gizaw, 
Matewos 
Kabede dan 
Sujata Selvaraj 
(2015) 

Dependen: 
Profitabilitas 
(ROA & ROE) 
 
Independen: 
Risiko Kredit 
(NPLR, LLPR, & 
CAR &) 

Risiko Kredit NPLR 
dan CAR 
berpengaruh  (-) 
signifikan terhadap 
Profitabilitas. 
LLPR berpengaruh 
(+) signifikan 
terhadap 
Profitabilitas 

8 Bank 
Konvesion
al di 
Ethiopia 
tahun 
2001-2012 

LLPR bukan 
sebagai bukan 
sebagai proksi 
variabel 
independen. 
ROE bukan 
sebagai proksi 
variabel 
dependen. 

6. Herry Achmad 
Buchory (2016) 

Dependen: 
Profitabilitas 
(ROA) 
 
Independen: 
Risiko Kredit 
(NPL), Efisiensi 
Operasional 
(BOPO) 

Risiko Kredit (NPL) 
berpengaruh  (+) 
signifikan terhadap 
Profitabilitas. 
Efisiensi Operasional 
(BOPO) berpengaruh 
(-) signifikan 
terhadap 
Profitabilitas 

26 Bank 
BPD di 
Indonesia  

Hanya 
mengukur 
pengaruh satu 
jenis risiko, 
yaitu Risiko 
Kredit 
terhadap 
Profitabilitas. 

7. Syafi’I dan 
Ruslianti (2016) 

Dependen: 
Profitabilitas 
(ROA) 
 
Independen: 
Risiko Kredit 
(NPL), Risiko 
Pasar (NIM), 
Risiko 
Operasional 
(BOPO), Risiko 
Likuiditas (LDR)  

Risiko Kredit tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
Profitabilitas. 
Risiko Pasar, Risiko 
Operasional, Risiko 
Likuiditas 
berpengaruh (+) 
signifikan terhadap 
Profitabilitas 

30 Bank 
yang 
terdaftar di 
BEI tahun 
2010-2014 

BOPO bukan 
dijadikan 
proksi risiko 
operasional 
dan NIM 
bukan 
dijadikan 
variabel 
independen 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No Penelitian Variabel Hasil Penelitian Sampel 
Penelitian 

Research 
Gap 

8. Ni Wayan Wita 
Capriani dan I 
Made Dana 
(2016) 

Dependen: 
Profitabilitas 
Independen: 
Risiko Kredit 
(NPL), Risiko 
Operasional 
(BOPO) dan 
Risiko Likuiditas 
(LDR)  

Risiko Kredit 
berpengaruh tidak 
signifikan terhadap 
profitabilitas. Risiko 
Operasional 
berpengaruh (-) 
signifikan terhadap 
Profitabilitas. Risiko 
likuiditas 
berpengaruh (+) 
signifikan terhadap 
profitabilitas.  

BPR di 
Kota 
Denpasar 
periode 
tahun 2010 
s.d. 2014 

BOPO bukan 
dijadikan 
proksi risiko 
operasional 

9. Idris, Asari, 
Taufik, Salim, 
Mustaffa dan 
Jusoff (2011) 

Dependen: 
Profitabilitas 
(ROA) 
Independen: 
CAR, Risiko 
Kredit, Likuditas, 
Bank Size, 
Expenses 
Management 

Credit Risk, CAR, 
Likuiditas 
berpengaruh (-)  
signifikan terhadap 
Profitabilitas.  
Bank size 
berpengaruh (+) 
signifikan terhadap 
Profitabilitas. 

Bank Islam 
di Malaysia 
periode 
tahun 2007 
s.d. 2009 

Bank Size, 
Expenses 
Management 
tidak dibahas 
pada 
penelitian 
penulis. 

10. Aburrahman 
Antoni dan 
Muhammad 
Nasri (2015) 

Dependen: 
Profitabilitas 
(ROA & ROE) 
Independen: 
Credit Risk, CAR, 
Credit Growth, 
BOPO, GDP 
Growth, 
Inflation, Market 
Structure 

CAR (+) tidak 
signifikan terhadap 
ROA. Credit Risk 
berpengaruh (-) 
signifikan terhadap 
ROA. 

25 Bank di 
Indonesia 
yang 
terdaftar di 
BEI 
periode 
tahun 
2009-2013 

Credit 
Growth, 
BOPO, GDP 
Growth, 
Inflation, 
Market 
Structure 
tidak menjadi 
variabel 
independen. 

11. Arif Hussain, 
Dr. Anjum 
Ihsan dan Dr. 
Jawad Hussain 
(2016) 

Dependen: 
Profitabilitas 
(ROE) 
Independen: 
CAR, NPL, 
Risiko likuiditas, 
Risiko suku 
bunga dan Risiko 
Operasional 

Semua variabel 
independen 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
Profitabilitas Bank 
Besar. NPL, CAR 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
Profitabilitas ROE 
Bank Kecil. 

5 Bank 
Besar dan 5 
Bank Kecil 
Pakistan 
tahun 
2005-2004 

Variabel yang 
digunakan 
dalam  
menghitung 
Risiko 
Operasional 
adalah OEOI 
sementara 
penelitian ini 
adalah BIA. 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 
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2.3 Kerangka Penelitian 

 Tahapan pertama yang dilakukan oleh penulis dalam proses penelitian ini 

adalah melihat fenomena yang terjadi pada sektor perbankan, khususnya aspek 

risiko bank kategori BUKU 1 & 2. Setelah itu, penulis mengangkat tema yang 

terkait dengan Manajemen Risiko Perbankan, dan melakukan pemilihan variabel 

serta objek yang relevan dengan latar belakang penelitian. Agar terdukungnya 

penelitian ini, penulis menjabarkan teori yang sejalan dengan penelitian, 

melandasinya dengan penelitian terdahulu dan menjabarkan peraturan yang telah 

ditetapkan regulator terkait variabel penelitian, sehingga penulis dapat 

mengembangkan kerangka penelitian dan melakukan pengembangan hipotesis 

 

Sumber: Data diolah penulis (2018) 

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian 
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Selanjutnya, penulis menentukan sampel penelitian dan mengumpulkan data 

penelitian sehingga dapat dilakukukan nya pengolahan data dan memberikan hasil 

penelitian yang dapat menjawab permasalahan penelitian, sehingga dicapai 

kesimpulan penelitian. Penulis melakukan pengembangan kerangka pemikiran 

yang menunjukan pengaruh variabel Risiko Kredit (NPL), Risiko Likuditas 

(LDR), Risiko Operasional (BIA), Kecukupan Modal (CAR) terhadap 

Profitabilitas (ROA) dengan menggunakan Ukuran Perusahaan sebagai variabel 

kontrol. Kerangka pemikiran teoritis yang dikembangkan oleh peneliti terdapat 

pada Gambar 2.1. 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas 
Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun konsumsi, 

terdapat beberapa kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada 

bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karakter debitur yang tidak 

mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban  kepada bank, atau memang 

terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit. Hal tersebut 

merupakan pemicu terjadinya Risiko Kredit. Apabila bank mendapatkan banyak 

kredit bermasalah, maka profitabilitas bank dapat mengalami dampak penurunan. 

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu proksi perhitungan 

risiko kredit yang dipakai oleh regulator bedasarkan Lampiran SEOJK 

No.14/SEOJK.03/2017. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga 

berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin 

buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin 
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besar dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan 

operasionlanya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang 

diperoleh bank (Kasmir, 2004). Jumlah peningkatan NPL memberikan pesan 

buruk bagi manajemen bank dikarenakan menunjukan kerugian akibat kredit 

bermasalah (Gizaw, Kabede dan Selvaraj, 2015) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gizaw, Kabede dan Selaraj (2015), 

Tan, Floros dan Anchor (2016) dan Arias, Jara dan Rodriguez (2014), 

menunjukan Risiko Kredit berpengaruh negatif terhadap ROA. Sehingga 

disimpulkan setiap kenaikan NPL mengakibatkan penurunan profitabilitas, 

sehingga ROA menjadi semakin kecil. 

Hipotesis penelitian ini mengenai pengaruh Risiko Kredit terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan rasio NPL dan ROA adalah: 

Ho1 : Risiko Kredit (NPL) tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Profitabilitas (ROA) 

Ha1  : Risiko Kredit (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Profitabilitas (ROA) 

2.4.2 Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas 

Risiko likuiditas terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi likuditasnya. 

Dampak lebih jauh dari hal itu adalah akan menimbulkan masalah likuiditas yang 

selanjutnya dapat mempengaruhi aspek keuangan lain sehingga dapat mengancam 

kelangsungan usaha bank (IBI, 2015).  

Likuiditas yang cukup merupakan hal yang wajib dilaksanakan bank 

selaku lembaga intermediasi. Likuditas yang terlalu rendah dapat menganggu 
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kegiatan pencapaian laba bank yang optimal, namun jika terlalu tinggi dapat 

menurunkan efisiensi dan berdampak pada profitabilitas. 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan sumber dana yang 

berasal dari pihak ketiga. Semakin tingginya LDR menunjukan lembaga keuangan 

tersebut dalam kondisi ilikuid atau perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi 

kewajibannya dengan sumber dana dari pihak ketiga, sebaliknya ketika tingkat 

rasio rendah menunjukkan bank dalam kondisi likuid atau perusahaan dapat 

memenuhi kewajibannya (Kasmir, 2011). Risiko likuiditas yang tinggi akan 

menimbulkan biaya yang tinggi (Arias, Jara dan Rodriguez, 2014).  

 LDR yang tinggi juga memperlihatkan jumlah pinjaman yang diberikan 

tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas bank (Syafi’I, 

2016). Namun hal ini tetap diikuti dengan indikasi bank menghadapi risiko 

likuiditas, dimana kemampuan Bank mencairkan kewajiban jangka pendek 

semakin lemah dikarenakan menggunakan kredit yang tinggi sebagai sumber 

pembayaran. Hal ini sesuai dengan teori keuangan yang menyatakan semakin 

tinggi keuntungan yang diharapkan biasanya dicapai dengan pengambilan risiko 

yang baik (Hull, 2010).  

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arias, Jara dan Rodriguez 

(2014) dan Idris et al., (2011) ditemukan hasil yang berpengaruh negatif antara 

Risiko Likuiditas dengan Profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan Tan 

et al (2016), Syafi’I (2016) memperlihatkan hasil yang berpengaruh positif 

signifikan antara Risiko Likuiditas dengan Profitabilitas. Maka hipotesis 
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penelitian ini mengenai pengaruh Risiko Likuiditas terhadap profitabilitas yang 

diukur dengan rasio LDR & ROA adalah: 

Ho2   : Risiko Likuiditas (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas (ROA) 

Ha2   : Risiko Likuiditas (LDR) berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas (ROA) 

2.4.3 Pengaruh Risiko Operasional terhadap Profitabilitas 

 Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung 

maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan 

memperoleh keuntungan (Ali, 2006).  

 Basel II memperkenalkan regulasi dimana mentapkan tiga cara yang dapat 

dipergunakan bank untuk mengantisipasi Risiko Operasional salah satunya yaitu, 

Basic Indicator Approach (BIA). BIA merupakan perhitungan beban modal untuk 

risiko operasional yang didasarkan pada presentase tertentu dari pendapatan bruto 

yang digunakan sebagai perkiraan terhadap eksposur risiko bank.  

 Semakin tingginya indikator eksposur risiko operasional maka risiko yang 

akan dihadapi oleh bank semakin besar (Idores & Sugiarto, 2006). Sehingga 

tingginya nilai Basic Indicator Approach (BIA) suatu bank akan berdampak 

kepada tingginya risiko operasional yang dialami oleh bank, maka kesempatan 

bank untuk mendapatkan profitabilitas yang besar akan kecil. Sebaliknya jika 

nilai Basic Indicator Approach (BIA) suatu bank rendah, maka semakin besar 

kesempatkan bank untuk mendapatkan profitabilitas (Idroes, 2008).  
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 Peneliti terdahulu yang menguji risiko operasional terhadap profitabilitas bank 

dilakukan oleh Capriani dan Dana (2016) risiko operasional berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas dan Hussain, Ihsan dan Hussain (2016) berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Maka hipotesis penelitian ini mengenai 

pengaruh Risiko Operasional terhadap profitabilitas yang diukur dengan PID & 

ROA adalah: 

Ho3 : Risiko Operasional (BIA) tidak berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Profitabilitas (ROA) 

Ha3  : Risiko Operasional (BIA) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Profitabilitas (ROA)  

 

2.4.4 Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas 

Tingkat kesehatan bank dapat tercermin dari besarnya tingkat kecukupan 

modal yang dimiliki. Abiola (2014) menyatakan apabila CAR suatu perusahaan 

meningkat, maka kemampuan bank untuk menanggung risiko juga meningkat. 

CAR merupakan ukuran inti kekuatan keuangan bank dari sudut pandang 

regulator. Bank dengan CAR baik memiliki profitabilitas yang baik. Dengan 

kebutuhan modal yang baik, bank umum mampu menyerap pinjaman yang telah 

macet.  

Namun dalam penelitian Gizaw, Kabede dan Selvaraj (2016) menunjukan 

tingginya CAR juga dapat mengurangi profitabilitas, hal ini diakibatkan 

kemampuan bersaing dan pertumbuhan bank yang tidak berkembang.  Sehingga 

CAR yang tinggi tidak menjamin profitabilitas yang tinggi sepanjang perusahaan 

tidak melakukan efisiensi dan pengelolaam manajerial perusahaan yang baik. 
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Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang inkosisten dimana 

dalam penelitian Abiola dan Olausi (2014) & Afriyie dan Akotey  menyatakan 

CAR berengaruh positif tidak signfikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan Gizaw 

(2014) dan Idris (2011) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Profitabilitas. Sehingga diputuskan hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho4  : Kecukupan Modal (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas (ROA) 

Ha4   : Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas (ROA) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini mengambil objek industri perbankan yang berada di 

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 

mengklasifikasikan perbankan di Indonesia menjadi 4 kategori bedasarkan modal 

inti yang dimiliki. Mulai dari Bank Umum menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 1 

yang memiliki modal inti terkecil kurang dari Rp1.000.000.000.000 hingga Bank 

Umum menurut Kegiatan Usaha 4 yang memiliki modal inti terbesar lebih dari 

Rp30.000.000.000.000. Penelitian ini mengkhususkan objek penelitian pada Bank 

Umum Konvensional yang go public. 

 Bank-bank tersebut diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang 

sampai saat ini bertempat di Gedung Bank Indonesia Menara Radius Prawiro, Jl. 

M.H Thamrin No 2, Jakarta. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah prosedur dan teknik dalam perencanaan 

penelitian yang berguna sebagai panduan yang membangun model / blue print 

penelitian. Penelitian ini merupakan modifikasi dari 2 penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Afriyie & Akotey (2013) dan Arias & Rodriguez (2014). 

Tema yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai profitabilitas 

dan faktor yang mempengaruhinya dari sisi profil manajemen risiko dan 

kecukupan modal. Sehingga variabel dependen (Y) adalah Profitabilitas yang 

Pengaruh Risiko Kredit..., Wieka Rizarti Habiburrahmi, Ma.-Ibs, 2018



59 
 

  Indonesia Banking School 

diukur menggunakan Return On Asset dan variabel independen (X) yang akan 

digunakan adalah Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional dan 

Kecukupan Modal dengan pengkuran data setiap variabel menggunakan rasio Non 

Performing Loan, Loan to Deposit Rtaio, Basic Indicator Approach dan Capital 

Adequacy Ratio. 

Penelitian akan mengambil objek industri sektor perbankan dengan Bank 

kategori BUKU 1 & 2 sebagai populasi. Menggunakan teknik purposive sampling 

dan terdapat 17 Bank Konvensional go public yang dijadikan sampel. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dari 

laporan keuangam bank pada 2012 – 2016. Data diperoleh langsung dari website 

Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). Penelitian ini menggunakan Regresi Data Panel. Metode analisa 

data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji koefisien determinasi, uji 

normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi atau ruang sampel adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan tertentu 

(Sugiyono, 2012). Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa atau 

hal-hal yang menarik untuk diselidiki oleh peneliti dan dapat dibuat kesimpulan 

bedasarkan sampel statistiknya (Sekaran & Bougie, 2013) 
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 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sektor perbankan kategori 

Bank Umum Konvensional yang telah go public. 

3.3.2 Sampel 

 Sampel dalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Dalam penelitian ini tidak semua populasi dijadikan sampel. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode ‘purposive sampling’ (Sugiyono, 

2012). Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel karena beberapa 

kriteria yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2013) 

 Sampel dalam penelitian ini adalah Perbankan di Indonesia yang sehat maupun 

tidak sehat dari tahun 2012-2016 dengan kriteria: 

I. Bank telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

II. Bank termasuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 1 & 2 mengacu 

POJK No.6/POJK.03/2016 

III. Bank benar-benar masih eksis atau setidaknya masih beroperasi pada 

waktu 2012-2016 (tidak dibekukan atau dilikuidasi oleh pemerintah); 

IV. Data penelitian menggunakan periode tahun 2012 – 2016 (tahunan) 

V. Tersedia data secara lengkap di Laporan Publikasi Perbankan Otoritas 

Jasa Keuangan tahun 2012 – 2016 

3.4 Jenis Data 

 Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dalam bentuk rasio keuangan. 

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 
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dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012) Jenis 

data yang digunakan adalah data panel. Data panel adalah jenis data yang 

merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dan seksi silang 

(cross section) (Winarno, 2015). 

 Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari catatan, bukti, 

laporan historis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Sugiyono, 

2012). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berupa laporan keuangan tahunan dari Direktori Perbankan Indonesia dan Bursa 

Efek Indonesia. Isi laporan keuangan yang terkait dengan penelitian ini adalah 

Neraca, Laporan Laba Rugi dan Penghasilkan Komprehensif, Laporan Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum, Laporan Rasio Keuangan.  Data sekunder 

didapatkan dari laporan publikasi sektor perbankan di website resmi Otoritas Jasa 

Keuangan (www.ojk.go.id), Bursa Efek Indonesia (www.idx.go.id) dan media 

internet (www.detik.com & www.cnnindonesia.com ). Periode data penelitian 

mencakup data periode 2012 sampai dengan 2016 sesuai dengan fenomena yang 

terjadi pada Bank kategori BUKU 1 & 2 di Indonesia saat itu. 

3.5 Sumber Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Metode Kepustakaan 

Melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

memahami buku – buku, literatur, jurnal – jurnal yang terkait dengan 

penelitian. 
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2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data yang sudah tersedia 

atau terdokumentasi. 

 Pengumpulan data dilakukan dengan memuka website resmi terkait objek 

yang diteliti, sehingga dapat diperoleh laporan keuangan, gambaran umum Bank 

serta perkembangan fenomena yang kemudian digunakan penelitian. Situs yang 

digunakan adalah : 

a. www.ojk.go.id 

b. www.idx.co.id 

c. www.infobanknews.com 

d. Situs perbankan & berita yang terkait. 

3.6 Operasionaliasi Variabel 

3.6.1 Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel dependen adalah variabel utama yang menjadi perhatian dan tujuan 

seorang peneliti. Seorang peneliti harus dapat memprediksi variabel terikat dalam 

hal hubungan atau pengaruh nya terhadap variabel bebas. 

 Pada penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan Return on 

Asset merupakan variabel dependen penelitian dan dilambangkan dengan notasi 

statistik yaitu Y.  

 Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017, ROA 

dihitung dengan rumus: 

!"#$%&!!"!!""#$! = ! !"#"!!"#"$%&!!"#"$!"#" − !"#"!!"#$%!!"#$ !!!100% 
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3.6.2 Variabel Bebas (Independen) 
 Didefinisikan oleh Sugiyono (2012), variabel independen adalah variabel 

yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel independen merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan 

positif ataupun negatif bagi variabel dependen nantinya (Situmorang, 2010) 

 Pada penelitian ini digunakan empat variabel independen yaitu Risiko Kredit 

yang diukur dengan Non Performing Loan, Risiko Likuiditas yang diukur dengan 

Loan to Deposit Ratio, Risiko Operasional yang diukur dengan Basic Indicator 

Approach dan Kecukupan Modal yang diukur dengan Capital Adecuacy Ratio. 

Variabel independen yang digunakan dilambangkan dengan notasi statistik yaitu 

X1, X2, X3 dan X4. Berikut adalah rumus pengukuran variabel independen yang 

digunakan: 

1. Non Performing Loan (NPL) 

NPL sebagai proksi risiko kredit, bedasarkan penelitian terdahulu Abiola 

(2014) & Afriyie (2013) serta Lampirkan Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 parameter untuk mengukur risiko kredit 

menggunakan rasio NPL dihitung dengan: 

 

!"#!!"#$%#&'()!!"#$ = !!"#!"#!!"#$%&%'%ℎ!"#$%!!"#$%& !!!100% 
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2. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR sebagai proksi risiko likuiditas, bedasarkan Syafi’I (2014), Capriani 

(2016) dan IBI (2015) risiko likuiditas dapat dihitung dengan rasio 

likuiditas LDR dengan menggunakan rumus: 

!"# = ! !"#$%!!"#$%&
!"#$%!!"#"!!"ℎ!"!!"#$%& !!!100% 

 

3. Basic Indicator Approach (BIA) 

BIA sebagai proksi risiko operasional, bedasarkan kesepakatan Basel II 

yang dituliskan oleh IBI (2015), pengukuran indikator eksposur risiko 

operasional dirumuskan dengan: 

K!"# =
[! GI!…...! ∗ α

n  

Keterangan: 

GI = Gross Income yang positif selama 3 tahun terakhir 

n = Jumlah tahun yang memiliki gross income yang positif 

α = 15% (ditetapkan oleh Basel sesuai kebutuhan modal pada skala 

industri) 

KBIA = beban modal risiko operasional menggunakan BIA 

 

Pendekatan Basic Indicator Approach akan ditranformasikan dalam 

logaritma natural karena nilainya yang relatif besar. Sehingga dirumuskan: 

!"#$% = !"!(K!"# =
[! GI!……! ∗ α]

n ) 

 

Pengaruh Risiko Kredit..., Wieka Rizarti Habiburrahmi, Ma.-Ibs, 2018



65 
 

  Indonesia Banking School 

4. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR sebagai proksi kecukupan modal, bedasarkan Lampiran Surat Edaran 

Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03.2017 Rasio CAR  merupakan 

perbandingan antara modal dengan ATMR, yang diformulasikan menjadi: 

!"# = ! !"#$%
!"#$%&!!"#$%!"#$%!!"#$%$&!!"#"$% !!!100% 

3.6.3 Variabel Kontrol 
Variabel kontrol yaitu untuk melengkapi atau mengkontrol hubungan 

kausal supaya lebih baik, untuk didapatkan model empiris yang lebih lengkap dan 

lebih baik. Variabel kontrol bukan variabel utama yang akan diteliti dan diuji 

tetapi lebih ke variabel lain yang mempunyai efek pengaruh (Hartono, 2013). 

Penelitian ini memasukan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. 

Ukuran Perusahaan dihitung dengan: 

 

Ukuran Perusahaan (Size) = Ln (Total Asset) 

 

Ukuran bank diukur dengan total asset yang ditransformasikan dalam logaritma 

natural karena total asset nilainya relatif besar, hal ini digunakan untuk mengurangi 

perbedaan yang signifikan antara ukuran asset perusahaan yang terlalu besar dengan 

ukuran asset perusahaan yang terlalu kecil. Konversi berbentuk logaritma natural 

bertujuan agar membuat data total asset terdistribusi normal. Penelitian terdahulu 

cenderung menemukan hasil yang konsisten, dimana terdapat pengaruh ukuran asset 

perusahaan terhadap profitilitas. 
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Tabel 3.2 

Ringkasan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Formulasi Skala 
Pengkuruan 

Dependen 
Profitabilitas Rasio Profitabilitas 

merupakan rasio yang 
digunakan untuk 
mengukur kemampuan 
perusahaan dalam 
menghasilkan laba dari 
aktivitas bisnisnya 

 

!"# = ! !"#"!!"#"$%&!!"#"$!"#" − !"#"!!"#$%!!"#$ !!!100% 
Rasio 

Independen    
Risiko Kredit Risiko akibat kegagalan 

pihak lain dalam 
memenuhi kewajiban 
kepada Bank 

 

!"# = !!"#$%&!!"#$%&%'%ℎ!"#$%!!"#$%& !!!100% 
Rasio 

Risiko 

Likuiditas 

Risiko akibat 
ketidakmampuan bank 
untuk memenuhi 
kewajiban yang jatuh 
tempo dari sumber 
pendanaan arus kas, 
atau dari asset likuid 
berkualitas tinggi. 

 

!"# = ! !"#$%!!"#$%&
!"#$%!!"#"!!"ℎ!"!!"#$%! 

Rasio 

Risiko 

Operasional 

Risiko kerugian akibat 
proses internal, orang 
dan sistem atau kejadian 
eksternal yang gagal 
atau tidak memadai 

!"#$% = !"!(K!"# =
[! GI!……! ∗ α]

n ) Rasio 

Kecukupan 

Modal 

Kecukupan modal 
menunjukan kemam-
puan bank dalam 
mempertahankan modal 
yang mencukupi dan 
kemampuan mengontrol 
risiko yang dapat 
berpengaruh pada 
besarnya modal bank 

 

!"# = !!"#$%!"#$ !!!100% 
Rasio 

Kontrol 
Firm Size Ukuran Perusahaan 

yang didasarkan 
total aktiva 

 

Ln (Total Asset) 
Rasio 

Sumber: Data diolah Penulis (2018) 
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3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 
 Statistik Deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena 

atau karakteristik dari data (Hartono, 2013).  

 Sesuai dengan penggunaan Eviews sebagai program pengolahan data dalam 

penelitian ini, maka hitungan statistik deskriptif yang ditampilkan adalah mean, 

median, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, skewness, kuartosis dan 

Jarque-Bera (Winarno, 2015). 

3.7.2 Analisis Regresi Data Panel 
 Howles (1950) memperkenalkan data panel yaitu data seksi silang (terdiri 

atas beberapa variabel) dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu. Data panel 

merupakan gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang. Data runtun 

waktu (time series) adalah data suatu objek yang terdiri atas beberapa periode, 

sedangkan data seksi silang (cross section) adalah data beberapa objek pada suatu 

saat.  

 Widarjono (2009) memaparkan terdapat tiga pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu: Common 

Effect Model, Fixed Effect Model dan Randon Effect Model. Dalam data analisis 

panel menggunakan uji Chow dan uji Hausman. 

3.7.2.1 Uji Chow 
 Gregory C. Chow mengembangkan sebuah uji yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perubahan struktural didalam regresi dengan 

menggunakan uji statistik F3 yang disebut dengan uji chow (Widarjono, 2009). 
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Uji Chow adalah alat untuk menguji test for equality of coefficients atau uji 

kesamaan koefisien. Uji Chow adalah pengujian F statistik untuk memilih apakah 

model yang digunakan common effect atau fixed effect. 

Kriteria pengujian, apabila terbukti nilai probabilitas chi-square cross section 

≥ 0.05, maka penelitian ini akan menggunakan Common Effect Model. Namun 

apabila chi-square cross section < 0.05 maka penelitian akan menggunakan Fixed 

Effect Model dan dilanjutkan Uji Hausman (Widarjono, 2009). Berikut hipotesis 

yang digunakan dalam uji Chow: 

Ho  = Menggunakan Common Effect Model 

Ha = Menggunakan Fixed Effect Model 

3.7.2.2 Uji Hausman 

 Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekatan apa jenis model regresi peneliti, yaitu diantara fixed effect atau 

random effect (Widarjono, 2009).  

 Kriteria pengujian, apabila terbukti nilai probabilitas chi-square cross 

section ≥ 0.05, maka penelitian ini akan menggunakan Random Effect. Namun 

apabila chi-square cross section < 0.05 maka penelitian akan menggunakan Fixed 

Effect Model (Widarjono, 2009). Berikut hipotesis yang digunakan dalam uji 

Chow: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 
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3.7.3 Uji Normalitas 
 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan untuk melakukan 

pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode 

yaitu melalui Histogram Residual dan uji Jarque-Bera (Winarno, 2015). Uji 

normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana 

hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho = Nilai uji berdistribusi normal 

Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal 

Ho diterima bila nilai probability pada hasil pengujian ≥ 0.05 dan Ha diterima 

bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05.  

Apabila residual data penelitian tidak terdistribusi normal, perlu dilakukan 

pemilahan outlier agar residual data dapat berdistribusi normal. 

3.7.4 Pengujian Asumsi Klasik 

 Winarno (2015) menyatakan analisis regresi memerlukan dipenuhinya 

berbagai asumsi agar model dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. 

Peneliti dapat menghadapi beberapa masalah dalam modelnya yaitu terdapat 

Multikolinieritas, Heteroskedastitas, Otokerlasi. 

 Untuk menentukan ketetapan model perlu dilakukan pengujian beberapa 

asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastistidas dan uji autokolerasi. 
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3.7.4.2 Uji Multikolinieritas 
 Multikolinieritas merupakan permasalahan regresi yang timbul karena 

adanya korelasi linier antara variabel independen. Kondisi ini mengakibatkan 

perubahan yang terjadi pada satu variabel independen akan merubah kondisi 

varibel independen yang lain. Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji 

kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. Model regresi yang 

baik tidak menunjukkan adanya korelasi diantara variabel independen (Gujarati, 

2007). 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel. 

Kondisi terjadinya multikolinier ditunjukan dengan kondisi berikut (Gujarati, 

2007): 

1. Nilai R2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan 

2. Korelasi%antaravariabel%yang%tinggi%diantara%variabel%penjelas 

Masalah multikolinieritas diketahui dengan melakukan analisa correlation matrix. 

Sehingga dapat diketahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen 

secara bersama mempengaruhi satu variabel independen lain. Indikator terjadinya 

multikoliniearitas yakni ketika correlation matrix antar variabel independen 

memiliki hasil diatas 0.8, maka model tersebut mengandung unsur 

multikolinearitas. Namun jika korelasi antar variabel independen yang dihasilkan 

dibawah 0.8, maka model tersebut lolos uji multikolinearitas (Gujarati & Porter, 

2010).  

Cara yang digunakan untuk mengatasi multikoleniaritas adalah 

mengeluarkan salah satu variabel bebas yang diduga memiliki korelasi linear, 

menambah data tambahan dan mentranformasikan variabel. 
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3.7.4.3 Uji Heteroskedastisitas 
 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menuji apakah adanya 

ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Apabila 

varians dari residual dalam dua pengamatan ditemukan perbedaan maka disebut 

heteroskedastisitas.  

 Menurut Gujarati (2007) terdapat beberapa uji untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas, salahs satunya dengan menggunakan Uji Park 

dengan melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. 

Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastistas didalam model 

Ha = terdapat masalah heterooskedastitas didalam model 

 Kriteria pengujian yang dilakukan ialah dengan melihat nilai probabilitas 

Chi-Square. Apabila nilai probabilitas Chi-Square > 0.05 maka Ho diterima. 

Apabila nilai probabilitas Chi-Square < 0.05 maka Ha diterima.  

3.7.4.4 Uji Autokorelasi 
 Menurut Gujarati (2007) autokorelasi didefiniskan sebagai korelasi diantara 

anggota observasi yang diurut bedasarkan waktu dan ruang. Autokorelasi terjadi 

karena adanya korelasi error antar observasi.  

 Autokorelasi adalah hubungan antara residual antara satu observasi dengan 

observasi lainnya. Autokerelasi lebih mudal timbul pada data yang bersifat runtut 

waktu, karena bedasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data 

pada masa sebelumnya (Winarno, 2015). Uji autokorelasi merupakan suatu alat 

analisis dalam uji penyimpangan asumsi klasik yang memiliki tujuan untuk 
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menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar anggota 

sampel yang diurutkan bedasarkan waktu. Autokorelasi dapat diukur 

menggunakan Uji Durbin-Watson (D-W). Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

 Kriteria pengujian yang dilakukan ialah dengan melihat nilai D-W statistik. 

Apabila D-W stat berada ada nilai 1.54≥D-W≤2.46 maka Ho diterima. Apabila D-

W stat berada ada nilai 1.54≤D-W≥2.46 maka Ha diterima. Syarat suatu persaman 

tidak mengalami masalah autokorelasi yaitu nilai DW-stat berada pada kisaran 

1.54-2.46. 

3.7.5 Analisis Regresi Berganda 

Teknik yang digunakan dalam pengujian ini adalah model analisis regresi 

linier berganda, yang tujuan nya untuk mengetahui hubungan antara suatu 

variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Regresi linier 

menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel dependen mempengaruhi 

variabel independen. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

 

ROAit = αo - α1NPLit + α2LDRit - α3BIAit+ α4CARit + α5lnSIZEit + eit 

 

Keterangan: 

ROA = Profitabilitas 

αo  = Konstanta 

α1 α2 α3 α4 α5  =  Koefisien variabel independen 

NPL  = Non Performing Loan Bank  

LDR = Loan to Deposit Ratio Bank  

Pengaruh Risiko Kredit..., Wieka Rizarti Habiburrahmi, Ma.-Ibs, 2018



73 
 

  Indonesia Banking School 

BIA = Basic Indicator Approach  

CAR  = Capital Adequacy Ratio  

lnSIZE  = Ukuran Perusahaan  

e  = estimasi error 

i  = cross section identifiers 

t  = time series identifiers  

3.7.6 Uji koefisien determinasi (R2) 
 Uji koefisien Determinasi atau Adjusted R square menunjukan kemampuan 

model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen. Nilai adjust R square  dianatara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 

1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan 

pengaruhnya kepada variabel dependen. Adjusted R square  menyatakan proporsi 

atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuh 

variabel penjelas X (Winarno, 2015). 

 Nilai Adjusted R square  dapat bernilai negatif walau dikehendaki harus 

bernilai positif. Jika uji koefisien determinasi yang didapat hasilnya R square  

adalah negatif, maka Adjusted R square  dianggap nol.  Jika R square  nol maka 

tidak ada persentase pengaruh dari variabel independen terhadap dependen 

(Winarno, 2015). 

3.7.7 Uji Statistik F  

Uji Statistik F atau Uji Sigifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel menguji 

signifikansi regresi secara simultan. Uji Statistik F menguji signifikansi secara 

keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y 

berhubungan linier terhadap X1, X2 dan X3 (Ghozali, 2016). Penguji model 
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regresi F dilakukan dengan menggunakan nilai signifikasi 0,05 atau (0 = 5%) 

yang akan dibandingkan dengan nilai signifikan pada tabel Anova. 

1. Bila nilai signifikan probabilitas F-statistik lebih kecil dari 0,05, maka H0 

ditolak yang berarti semua variabel independen secara serentak dan 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2. Bila nilai signifikan probabilitas F-statistik lebih besar dari 0,05, maka H0 

diterima yang berarti semua variabel independen secara serentak tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen 

Uji Statistik F tidak termasuk dalam penggunaan pengujian hipotesis pada 

penelitian ini. 

3.7.8 Teknik Pengujian Hipotesis  

Sesudah melakukan uji kelayakan model, maka dilakukan uji hipotesis yang 

bertujuan untuk menentukan secara akurat jika hipotesis null dapat ditolak untuk 

mendukung hipotesis alternatif (Sekaran & Bougie, 2013).  

Widarjono (2009) menyatakan dalam statistik, hipotesis yang kita ingin uji 

kebenarannya tersebut biasanya kita bandingkan dengan hipotesis yang salah yang 

nantinya akan ditolak. Hipotesis yang salah dinyatakan sebagai hipotesis nol (null 

hypothesis) disimbolkan dengan H0 dan hipoteiss yang benar dinyatakan sebagai 

hipotesis alternatif (alternative hypothesis) yang disimbolkan dengan Ha. Dalam 

menguji kebenaran hipotesis dari data sampel, penelitian ini menggunakan uji 

statistik  t.   
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Uji Statistik t 

Uji Statistik t  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t menguji 

signifikansi koefisien parsial regresi secara individu dengan uji hipotesis (Ghozali, 

2016). 

Untuk pengujian ini α ditetapkan sebesar 5% dengan kriteria probabilitas 

(Gujarati, 2007): 

a. Jika probability lebih kecil sama dengan 0,05  maka berpengaruh 

signifikan 

b. Jika probability lebih besar sama dengan 0,05 maka  tidak berpengaruh 

berpengaruh signifikan 

c. Parameter Coefficient Regresi bersimbol negatif menunjukan memiliki 

pengaruh negatif 

d. Parameter Coefficient Regresi bersimbol positif menunjukan memiliki 

pengaruh positif 
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  BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini merupakan bank umum konvensional yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank 

Umum menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 1 & 2. Dari seluruh bank yang menjadi 

populasi dari penelitian ini kemudian dipilih kembali dengan menggunakan 

purposive sampling sehingga hasil proses seleksi sampel dalam penelitian ini: 

 

Tabel 4.1  
Kriteria Observasi 

 
No Kriteria Jumlah 

1. Bank Umum Konvensional yang telah go public 42 
2. Bank Umum Konvensional pada kategori BUKU 1 & 2 20 
3. Tersedia data secara lengkap di Laporan Publikasi Otoritas Jasa 

Keuangan Indonesia tahun 2012-2016 
17 

 Jumlah Sampel Akhir 17 
 Periode Pengamatan 5 tahun 
 Jumlah Pengamatan 85 
 Jumlah pengamatan setelah outlier - 
 Jumlah pengamatan setelah treatment 85 

   Sumber: Data diolah penulis (2018) 

  

Bedasarkan tabel 4.1 penelitian berjumlah 85 observasi. Dari 85 observasi 

terdapat 17 bank yang dijadikan penelitian, berikut ini nama-nama bank yang 

digunakan sebagai sampel penelitian: 
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Tabel 4.2 
Sampel Perusahaan 

   Sumber: Data diolah penulis (2018) 

 

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

atas variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Berikut 

merupakan tabel hasil pengujian untuk melakukan analisis statitstik deskriptif 

untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bedasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews 9.0 diperoleh 

hasil analisis deskriptif sebagai berikut: 

 

 

No Nama Bank 
Kode 

Saham 
Kategori 

1 Bank Agris Tbk AGRS BUKU 1 
2 Bank Mitraniaga Tbk  NAGA BUKU 1 
3 Bank Ina Perdana Tbk BINA BUKU 1 
4 Bank Harda Internasional Tbk BBHI BUKU 1 
5 Bank Dinar Indonesia Tbk DNAR BUKU 1 
6 BPD Banten Tbk BEKS BUKU 1 
7 Bank Yudha Bhakti Tbk BBYB BUKU 1 
8 Bank Nusantara Parahyangan Tbk BBNP BUKU 2 
9 Bank Bumi Arta Tbk BNBA BUKU 2 

10 Bank Capital Indonesia Tbk BACA BUKU 2 
11 Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk AGRO BUKU 2 
12 Bank QNB Indonesia Tbk BKSW BUKU 2 
13 Bank Victoria Internasional Tbk BVIC BUKU 2 
14 Bank Mestika Dharma Tbk BBMD BUKU 2 
15 Bank Artha Graha Inter Tbk INPC BUKU 2 
16 Bank Sinarmas Tbk BSIM BUKU 2 
17 Bank Mayapada Internasional Tbk MAYA BUKU 2 
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Tabel 4.3 

Hasil Statistik Deskriptif 

 
 ROA NPL LDR BIA CAR SIZE 
Mean 0,009860 0,023581 0,816008 8,756000 0,196316 15,59059 
Median 0,010500 0,021100 0,838500 8,910000 0,179500 15,78000 
Maximum 0,054200 0,099500 1,133000 11,49000 0,555800 17,92000 
Minimum -0,095800 0,000800 0,458300 3,710000 0,080200 9,160000 
Std. Dev. 0,018212 0,019245 0,128408 1,533665 0,071359 1,270248 
Skewness -2,702215 1,312177 -0,548574 -0,482798 2,134908 -1,462585 
Kurtosis 16,91754 5,169179 3,829391 2,942321 10,31705 8,950632 
Sum 0,838097 2,004400 69,36070 744,2600 16,68690 135,200 
Sum Sq. Dev 0,027861 0,031111 1,385038 197,788 0,427732 135,5365 
Observasi 85 85 85 85 85 85 
Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 

 

 Hasil dari tabel 4.3 statistik deskriptif menunjukkan hasil pada 85 observasi 

dimana variabel Return on Asset (ROA), sebagai variabel independen, 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) dari seluruh Bank kategori BUKU 1&2 yang 

go public adalah sebesar 0,009860 atau 0,986%. dengan standar deviasi sebesar 

0,018212 yang nilainya lebih besar dibandingkan rata-rata (mean), hal ini 

menunjukkan bahwa beberapa bank memiliki ROA data heterogen. Median dari 

data yang diolah untuk pengkuruan ROA sebesar 0,010500 atau 1,05%. 

Bedasarkan lampiran I beserta tabel 4.4, ROA tertinggi dimiliki oleh Bank 

Mestika Dharma Tbk sebesar 0,054200 atau 5,42% pada tahun 2013, sedangkan 

ROA terendah dimiliki oleh BPD Banten Tbk sebesar -0,0958000 atau -9,58% 

pada tahun 2016. 

Variabel Non Performing Loan (NPL), sebagai variabel independen, 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) adalah sebesar 0,023581 atau 2,3581%. 

dengan standar deviasi sebesar 1,924500 yang nilainya lebih kecil dibandingkan 
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rata-rata (mean), hal ini menunjukkan bahwa beberapa bank memiliki NPL yang 

terdistribusi dengan baik. Median dari data yang diolah untuk pengkuruan NPL 

sebesar 0,021100 atau 2,11%. Bedasarkan lampiran I dan tabel 4.4, NPL tertinggi 

dimiliki oleh BPD Banten Tbk sebesar 0,099500 atau 9,95% pada tahun 2012, 

sedangkan NPL terendah dimiliki oleh Bank Agris Tbk sebesar 0,000800 atau 

0,08% pada tahun 2012. 

Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR), sebagai variabel independen, 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) adalah sebesar 0,816008 atau 81,60082%. 

dengan standar deviasi sebesar 12,84078 yang nilainya lebih kecil dibandingkan 

rata-rata (mean), hal ini menunjukkan bahwa beberapa bank memiliki NPL yang 

terdistribusi dengan baik. Median dari data yang diolah untuk pengkuruan NPL 

sebesar 0,838500 atau 83,85%. Bedasarkan lampiran I dan tabel 4.4, LDR 

tertinggi dimiliki oleh Bank QNB Indonesia Tbk sebesar 1,133000 atau 113,3% 

pada tahun 2013, sedangkan LDR terendah dimiliki oleh Bank Mitraniaga Tbk 

sebesar 0,458300 atau 45,83% pada tahun 2012. 

Variabel Ln Basic Indicator Approach (Ln BIA), sebagai variabel 

independen, menunjukkan nilai rata-rata (mean) adalah sebesar 8,756000 dengan 

standar deviasi sebesar 1,544665 yang nilainya lebih kecil dibandingkan rata-rata 

(mean), hal ini menunjukkan bahwa beberapa bank memiliki Ln BIA yang 

terdistribusi dengan baik. Median dari data yang diolah untuk pengkuruan Ln BIA 

sebesar 8,910000. Bedasarkan lampiran I dan tabel 4.4, Ln BIA tertinggi dimiliki 

oleh Bank Mayapada Internasional Tbk sebesar 11,49000 pada tahun 2016, 
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sedangkan Ln BIA terendah dimiliki oleh BPD Banten Tbk sebesar 3,710000 

pada tahun 2012. 

Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), sebagai variabel independen, 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) adalah sebesar 0,196316 atau 19,6316%. 

dengan standar deviasi sebesar 0,07135859 yang nilainya lebih kecil 

dibandingkan rata-rata (mean), hal ini menunjukkan bahwa beberapa bank 

memiliki CAR yang terdistribusi dengan baik. Median dari data yang diolah untuk 

pengukuruan CAR sebesar 0,179500 atau 17,95%. Bedasarkan lampiran I dan 

tabel 4.4, CAR tertinggi dimiliki oleh Bank Dinar Indonesia Tbk sebesar 

0,555800 atau 55,58% pada tahun 2012, sedangkan CAR terendah dimiliki oleh 

BPD Banten Tbk sebesar 0,080200 atau 8.02% pada tahun 2015. 

Tabel 4.4 

Bank bedasarkan Data Variabel Terendah dan Tertinggi  

    Sumber: Data diolah penulis (2018) 

 Variabel Ukuran Perusahaan (Ln SIZE), sebagai variabel independen, 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) adalah sebesar 15,59059. dengan standar 

deviasi sebesar 1,270248 yang nilainya lebih kecil dibandingkan rata-rata (mean), 

 Tertinggi Terendah 

Return On Asset Bank Mestika Dharma 
Tbk (2012) 

BPD Banten Tbk (2013) 

Non Performing Loan BPD Banten Tbk (2012) Bank Agris Tbk (2012) 

Loan to Deposir Ratio Bank QNB Indonesia Tbk 
(2013) 

Bank Mitraniaga Tbk 
(2012) 

Ln Basic Indicator 
Approach 

Bank Mayapada 
Internasional Tbk (2016) 

BPD Banten Tbk (2012) 

Capital Adequacy Ratio 
Bank Dinar Indonesia 

Tbk (2012) 
BPD Banten Tbk (2012) 

Ln Size Bank Mayapada 
Internasional Tbk (2016) 

Bank Nusantara 
Parahyangan Tbk (2014) 
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hal ini menunjukkan bahwa beberapa bank memiliki Ln Size yang terdistribusi 

dengan baik. Median dari data yang diolah untuk pengukuruan Ln Size sebesar 

15,78000. Bedasarkan lampiran I, Ln Size tertinggi dimiliki oleh Bank Mayapada 

Internasional Tbk sebesar 17,92000 pada tahun 2016, sedangkan Ln Size terendah 

dimiliki oleh Bank Nusantara Parahyangan Tbk sebesar 9,160000 pada tahun 

2014. 

4.2.2 Analisis Regresi Data Panel 

1. Uji Chow 

 Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan 

Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji chow adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 3,218548 (16,63) 0,0005 

Cross-section Chi-
square 

50,780011 16 0,0000 

        Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 

 

Bedasarkan tabel 4.4 hasil uji Chow menunjukan nilai probabilitas Cross 

Section Chi-Square adalah sebesar 0,0000. Nilai probibalitas ini lebih rendah dari 

tingkat signifikansi yaitu, sebesar 0,05 (Widarjono, 2009). Dengan demikian Ho 

ditolak, sehingga hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan 

model Fixed Effect dan  penelitian ini dilanjutkan ke Uji Hausman. 
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2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukun untuk menentukan apakah estimasi regresi data panel 

menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Hasil dari Uji Hausman dalam 

penelitian ini, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob 
Cross-section 
random 

29,777863 5 0,0000 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 

Tabel 4.6 menunjukan nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 

0,0000. Nilai probabilitas berada dibawah kriteria batasan Cross-section Random 

dalam penelitian ini yaitu 0,05 (Widarjono, 2009). Dengan demikian Ho ditolak, 

sehingga hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model Fixed 

Effect. 

4.2.3 Uji Normalitas 
Uji normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian-pengujian variabel 

lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual regresi mengikuti distribusi 

normal, residual regresi yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat 

untuk melakukan teknik analisis berganda. Uji normalitas residual regresi dapat 

dilakukan dengan dua metode yaitu melalui Histogram Residual dan uji Jarque-

Bera (Winarno, 2015). 

Uji normalitas menggunakan Histogram untuk mengetahui penyebaran 

data residualnya. Hasil dari pengujian normalitas residual rengresi 
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memperlihatkan data berdistribusi normal. Hal ini terlihat bedasarkan gambar 4.1 

menunjukkan bahwa semua residual regresi telah terdistribusi dengan normal. Hal 

tersebut ditunjukan pada nilai probability 0,368000 lebih besar dari  α = 0,05 

(Winarno, 2011). Dengan hasil ini maka disimpulkan bahwa residual regresi telah 

terdistribusi normal yang berarti menerima Ho.  

 

 
Sumber: Data diolah oleh penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 

 
Gambar 4.1 Grafik Histogram Normalitas 

 

4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Untuk menentukan ketetapan model perlu dilakukan pengujian beberapa 

asumsi klasik yang mendasari model regresi. Analisis regresi  memerlukan 

dipenuhinya berbagai asumsi agar model dapat digunakan sebagai alat prediksi 

yang baik. Pengujian ansumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji multikolinieritas, uji heteroskedastistidas dan uji autokolerasi. Ketiga uji 

tersebut dapat memperlihatkan apakah model regresi yang digunakan dapat 

menghasilkan hasil estimator yang baik. 
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4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya hubungan 

linier antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas diperlukan karema 

penelitian ini terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel kontrol. 

Apala terjadi masalah multikolinieritas, kondisi tersebut mengakibatkan 

perubahan yang terjadi pada satu variabel independen akan merubah kondisi 

varibel independen yang lain. Model regresi yang baik tidak menunjukkan adanya 

korelasi diantara variabel independen (Gujarati, 2007). Hasil dari uji 

multikolinearitas yang terdapat pada model dijabarkan dalam tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikoliniearitas 

 NPL LDR BIA CAR SIZE 

NPL 1,000000 0,209625 0,093420 -0,230302 0,187632 
LDR 0,209625 1,000000 0,242546 0,093619 0,096836 
BIA 0,093420 0,242546 1,000000 -0,141244 0,611969 
CAR -0,230302 0,093619 -0,141244 1,000000 -0,312823 
SIZE 0,187632 0,096836 0,611969 -0,312823 1,000000 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 

 Bedasarkan table 4.6, syarat untuk menguji multikoleniaritas ini adalah 

dengan melihat koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 

0,8 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen di dalam penelitian 

ini tidak ada unsur multikoleniaritas (Gujarati, 2007).  

 Dari hasil uji multikolinieritas diatas, seluruh variabel menunjukkan nilai 

koefisien dibawah 0,8 sehingga dapat disimpulkan model dalam penelitian ini 

tidak terdapat masalah multikolinieritas. 
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4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

dan residual dari model regresi yang dianilisis tidak memiliki varians yang 

konstan dari suatu observasi. Penelitian ini menggunakan uji Park dengan melihat 

probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastistas 

Variabel Dependen: LOG(RES2) 
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 
NPL -4,927405 17,08243 -0,288449 0,7740 
LDR 5,363540 3,701459 1,449034 0,1532 
BIA -0,031029 0,300598 -0,103224 0,9181 
CAR -0,001434 0,050293 -0,028517 0,9773 
SIZE -0,099218 0,275122 -0,360634 0,7196 
C -15,45119 5,454773 -2,832600 0,0062 
Sumber: Data diolah penulis menggunakan  Eviews 9 (2018) 

  
Bedasarkan tabel 4.8, hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukan 

probabilitas koefisien masing-masing variabel independen lebih besar dari nilai 

signifikan 0,05 (Winarno, 2011), sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji 

heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

 
4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error term periode 

sebelumnya dengan error term tahun sekarang. Dalam penelitian ini, uji 
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autokorelasi pertama dilakukan dengan melihat Durbin-Watson Statistic pada 

hasil estimasi regresi. 

Bedasarkan tabel 4.9, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-

Watson Statistic sebesar 1,625923 artinya nilai DW berada diantara 1,54 sampai 

dengan 2,46 (Winarno, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

masalah autokorelasi dimana Ho dari uji autokorelasi diterima dan Ha ditolak. 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

R-Squared 0,842848 

Adjusted R-Squared 0,790464 

F-Statistic 16,08977 

Probability (F-Statistic) 0,000000 

Durbin-Watson Statistic 1,625923 

           Sumber: Data diolah penulis menggunakan  Eviews 9 (2018) 
 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Metode penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Dimana terdiri 

atas 17 bank dengan waktu penelitian selama 5 tahun, sehingga terdapat 85 

obervasi, dengan persamaan berikut:  

 

ROAit = αo - α1NPLit + α2LDRit - α3BIAit+ α4CARit + α5lnSIZEit + eit 
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Setelah dilakukannya regresi dengan menggunakan model fixed effect pada 

persamaan tersebut, data terdistribusi normal dan terbebas dari uji asumsi klasik, 

sehingga tidak adanya penghapusan data / tidak ada data outlier. Analisis hasil 

dari model regresi penelitian menggunakan data yang dirangkum dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Data Analisis Regresi Linier 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. Kesimpulan 

NPL -0,126758 0,039140 -3,238563 0,0019 Signifikan 

LDR 0,029039 0,009531 3,046851 0,0034 Signifikan 

BIA -0,003968 0,001115 -3,557515 0,0007 Signifikan 

CAR 0,000407 0,011763 0,034636 0,9725 Tidak Signifikan 

SIZE -0,000147 0,000567 -0,260176 0,7956 Tidak Signifikan 

C 0,026115 0,012466 2,094911 0,0402 - 

R-Squared 0,842848 

F-Statistic 16,08977 

Probability (F-Statistic) 0,000000 

Durbin-Watson stat. 1,625923 

Sumber: Data diolah oleh peneliti menggunakan Eviews 9 (2018) 

  

Bedasarkan hasil regresi tabel 4.10, maka diperoleh persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

 
 ROAit = 0.026115 – 0.126758NPLit + 0.029039LDRit – 0.003968BIAit + 

0.000407CARit  - 0.000147lnSIZE 

Dari hasil persamaan linier berganda tersebut dapat dijelaskan apabila nilai 

NPL, LDR, BIA, CAR dan SIZE adalah nol, maka nilai konstanta Return on Asset 

(ROA) sebesar 0,026115. NPL memiliki koefisien regresi sebesar -0,126758 hal 
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ini menunjukkan bahwa ROA akan mengalami penuruan sebesar 0,126758 atau 

12,6758% pada  setiap kenaikan 1% NPL. LDR memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,029039 hal ini menunjukkan bahwa ROA akan mengalami kenaikan 

sebesar  0,029039 atau 2,9039% pada setiap kenaikan 1% LDR. BIA memiliki 

koefisien regresi sebesar -0,003968 hal ini menunjukkan bahwa ROA akan 

mengalami penuruan  sebesar 0,003968 atau 0,03968% pada setiap kenaikan 1% 

BIA. CAR memiliki koefisien regresi sebesar 0,000407 hal ini menunjukkan 

bahwa ROA akan mengalami kenaikan sebesar  0,000407 atau 0,0407% pada 

setiap kenaikan 1% CAR. SIZE (Ukuran Perusahaan) memiliki koefisien regresi 

sebesar -0,000147 atau 0,0147% hal ini menunjukkan bahwa ROA akan 

mengalami penuruan  sebesar 0,000147 pada setiap kenaikan 1 satuan Ukuran 

Perusahaan. Hal ini dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. 

4.2.6 Uji Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh model penelitian yang digunakan dapat 

menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen dalam 

mengestimasi persamaan regresi. 

 Bedasarkan tabel 4.9 nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) adalah sebesar 

0,842848 atau 84,28%. Hal ini menunjukan bahwa NPL, LDR, BIA, CAR dan 

SIZE menjelaskan sebesar 84,28% pengaruh terhadap ROA. Sisanya yaitu 

15,72% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini.  
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4.2.7 Uji Statistik F 
 Uji Statistik F atau Uji Sigifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel menguji 

signifikansi regresi secara simultan. Uji Statistik F menguji signifikansi secara 

keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y 

berhubungan linier terhadap X1, X2 dan X3 (Ghozali, 2016). 

 Bedasarkan tabel 4.9 nilai probabilitas F-statistik adalah sebesar 0,000000. 

Dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi kesalahan 0,05 sehingga 

semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

4.3 Uji Hipotesis 

4.3.1 Uji Statistik T  

 Uji Statistik T atau uji parsial  dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

masing-masing variabel independen yaitu NPL, LDR, BIA dan CAR terhadap 

variabel dependen yaitu ROA pada satu model regresi. Kesimpulan yang 

dihasilkan dari uji tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 dalam penelitian ini yaitu: Risiko Kredit berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Profitabilitas. Bedasarkan hasil regresi persamaan 

tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas NPL sebesar 0,0019  atau 

lebih kecil dari tingkat kesalahan α 0,05. Koefisien regresi dari nilai 

variabel NPL menunjukkan nilai -0,126758, hal ini menunjukkan bahwa 

NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sehingga Ho1 ditolak 

dan menerima Ha1. Artinya Risiko Kredit (NPL) berpengaruh negatif 

terhadap Profitabilitas (ROA). 
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2. Hipotesis 2 dalam penelitian ini yaitu: Risiko Likuiditas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Profitabilitas. Bedasarkan hasil regresi 

persamaan tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas LDR sebesar 

0,0034 atau lebih kecil dari tingkat kesalahan α 0,05. Koefisien regresi dari 

nilai variabel LDR menunjukkan nilai 0,029039. Hal ini menunjukkan 

bahwa LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sehingga Ho2 

ditolak dan menerima Ha2. Artinya Risiko Likuditas (LDR) berpengaruh 

terhadap Profitabilitas (ROA). 

3. Hipotesis 3 dalam penelitian ini yaitu: Risiko Operasional berpengaruh 

negatif terhadap Profitabilitas. Bedasarkan hasil regresi persamaan tabel 

4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas BIA sebesar 0,0007 atau lebih 

kecil dari tingkat kesalahan α 0,05. Koefisien regresi dari nilai variabel 

BIA menunjukkan nilai -0,003968, hal ini menunjukkan bahwa BIA 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA sehingga Ho3 ditolak dan 

menerima Ha3. Artinya Risiko Operasional (BIA) memiliki pengaruh 

negatif terhadap Profitabilitas (ROA). 

4. Hipotesis 4 dalam penelitian ini yaitu: Kecukupan Modal berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas. Bedasarkan hasil regresi persamaan 

tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas CAR sebesar 0,9725 atau 

lebih besar dari tingkat kesalahan α 0,05. Koefisien regresi dari nilai 

variabel CAR menunjukkan nilai 0,000407, hal ini menunjukkan bahwa 

CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA sehingga Ho4 diterima. 
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Artinya Kecukupan Modal (CAR) tidak memiliki pengaruh terhadap 

Profitabilitas (ROA). 

4.4 Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas 
Pengaruh dari risiko kredit yang terhadap profitabilitas menunjukkan hasil 

yang negatif. Koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin rendah 

Risiko Kredit (NPL) maka akan meningkatkan Profitabilitas (ROA), sehingga 

dapat disimpulkan menurunnya risiko kredit akan meningkatkan profitabilitas.  

Hasil penelitian ini membuktikan teori yang menyatakan bahwa NPL, 

memperlihatkan kredit bermasalah yang tinggi, akan memperbesar biaya yang 

ditanggung bank, sehingga berpotensi terhadap kerugian. Semakin tinggi rasio ini 

maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit 

bermasalah semakin besar dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian 

dalam kegiatan operasionlanya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba 

yang diperoleh bank (Kasmir, 2004).  

Setiap kenaikan 1% risiko kredit (NPL) mempunyai pengaruh negatif terhadap 

profitabilitas (ROA) bank kategori BUKU 1&2 12,6758%. Pengaruh risiko kredit 

mempunyai pengaruh negatif paling tinggi dibandingkan variabel lainnya. 

Penyebab dari timbulnya risiko kredit dapat disebabkan oleh Firm-Spesific Credit 

Risk yang mana terjadi karena keadaan internal individual debitur yang gagal 

bayar atau Systematic Credit Risk yang mana terjadi karena situasi ekonomi 

makro yang mempengaruhi suatu debitur menjadi gagal bayar. Kegiatan usaha 

Bank kategori BUKU 1&2 yang dapat mempengaruhi terjadinya gagal bayar ialah 
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pada saat melakukan penyaluran dana dan pembiayaan perdagangan dimana 

debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank. 

Apabila dilihat dari sisi rata-rata Non Performing Loan pada bank kategori 

BUKU 1&2 memiliki rasio sebesar 2,36% dimana nilai terbesar NPL cukup 

drastis yaitu 9,95%. Jumlah Risiko Kredit yang tinggi, memberikan pesan buruk 

bagi manajemen bank dikarenakan menunjukan kerugian akibat kredit bermasalah 

(Gizaw, Kabede dan Selvaraj, 2015). Dilihat dari pernyataan Teori Sinyal, hal ini 

menjadi sinyal bad news yang dapat berdampak pemberian nilai negatif bank 

kategori BUKU 1&2 kepada pihak eksternal dan dapat berpengaruh kepada 

kinerja bank.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tan 

(2016), Arias (2014) dan Idris (2011) yang menyatakan bahwa Risiko Kredit 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas serta bertolak belakang 

dengan penelitian dilakukan oleh Abiola dan Olausi (2014), Afriyie dan Akotey 

(2013) dan Buchory (2016) yang menyatakan Risiko Kredit tidak berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Profitabilitas. 

4.4.2 Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas  

 Pengaruh dari risiko likuiditas terhadap profitabilitas menunjukkan hasil yang 

positif. Koefisien bertanda positif  menunjukkan bahwa semakin tinggi Risiko 

Likuiditas (LDR) maka akan meningkatkan Profitabilitas (ROA), sehingga dapat 

disimpulkan meningkatnya risiko likuiditas akan meningkatkan profitabilitas.  

Risiko likuditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas. Risiko 
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likuiditas dapat diukur  melalui rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). Bedasarkan 

teori (Taswan, 2010), LDR dapat mengetahui seberapa besar pinjaman yang 

diberikan dibiayai dari pinjaman yang diterima yang bersifat sensitive terhadap 

suku bunga.  

Hasil penelitian ini memperlihatkan setiap kenaikan 1% risiko likuiditas 

(LDR) akan meningkatkan 2,9039% profitabilitas (ROA) bank kategori BUKU 

1&2. Tingkat rata-rata rasio LDR bank kategori BUKU 1&2 ialah 83,85%, 

dimana otoritas Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 

17/11/PBI/2015 menetapkan tingkat batas rasio LDR adalah 78% sampai dengan 

92%. Hal ini dapat memperlihatkan tingkat pengambilan risiko likuiditas yang 

masih dalam batasan syarat otoritas, berdampak baik pada profitabilitas bank 

kategori BUKU 1 & 2. LDR yang tinggi mencerminkan tingginya penyaluran 

kredit yang diberikan oleh suatu Bank, sehingga kemungkinan pendapatan bunga 

yang dihasilkan Bank lebih tinggi dibandingkan dengan beban bunga yan 

ditanggung.  

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Syafi’I (2016) yang mengatakan 

ketika LDR tinggi memperlihatkan jumlah pinjaman yang diberikan tinggi, 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas bank. Namun hal ini 

tetap diikuti dengan indikasi bank menghadapi risiko likuiditas, dimana 

kemampuan Bank mencairkan kewajiban jangka pendek semakin lemah 

dikarenakan menggunakan kredit yang tinggi sebagai sumber pembayaran. Hal ini 

sesuai dengan teori keuangan yang menyatakan semakin tinggi keuntungan yang 

diharapkan biasanya dicapai dengan pengambilan risiko yang baik (Hull, 2010).  
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Apabila dilihat dari pernyataan Teori Sinyal, hal ini menjadi sinyal good news 

yang dapat berdampak pemberian nilai positif risiko likuiditas bank kategori 

BUKU 1 & -2 kepada pihak eksternal sehingga dapat berpengaruh kepada kinerja 

bank. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tan 

(2016), Syafi’I (2016) dan Capriana (2016) bahwa Risiko Likuiditas berpengaruh 

positif signifikan terhadap Profitabilitas serta bertolak belakang dengan penelitian 

Arias et. al (2014) dan Idris et. al (2011) yang menyatakan Risiko Likuiditas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas. 

4.4.3 Pengaruh Risiko Operasional terhadap Profitabilitas 

Pengaruh dari Risiko Operasional erhadap profitabilitas menunjukkan hasil 

yang negatif. Koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin rendah Risiko 

Operasional (BIA) akan semakin meningkatkan Profitabilitas (ROA).  

Hasil penelitian ini membuktikkan teori yang menyatakan bahwa Risiko 

operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan (Ali, 2006). Risiko 

operasional berdampak kerugian secara langsung maupun tidak langsung dan 

mempunyai kerugian yang potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh 

keuntungan. Semakin tingginya indikator eksposur risiko operasional maka risiko 

yang akan dihadapi oleh bank semakin besar. Basic Indicator Approach (BIA) 

merupakan salah satu alat ukur eksposur risiko operasional. Tingginya nilai BIA 

menyebabkan kecilnya kesempatan bank untuk mendapatkan profitabilitas yang 

besar. Sebaliknya jika nilai BIA suatu bank rendah, maka semakin besar 

kesempatkan bank untuk mendapatkan profitabilitas (Idroes, 2008). 
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Penelitian ini memperlihatkan setiap kenaikan 1% risiko operasional 

mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas sebesar 0,3968%  pada bank 

kategori BUKU 1 & 2. Sehingga dapat disimpulkan risiko operasional dapat 

berdampak buruk bagi profitabitas bank kategori BUKU 1 & 2. Terjadinya risiko 

operasional yang mengakibatkan kerugian dapat dikarenakan oleh beberapa 

faktor, yang dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: (1) akibat 

kegagalan proses internal, (2) akibat faktor manusia, (3) kegagalan sistem dan (4) 

akibat kejadian eksternal (IBI, 2015) 

Apabila dihubungkan dengan teori sinyal, hasil penelitian ini menunjukkan 

sinyal bad news terkait dengan nilai negatif yang diberikan pada risiko 

operasional. Risiko operasional berdampak buruk terhadap profitabilitas bank 

kategori BUKU 1 & 2. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Capriana (2016) dan Hussain (2016) bahwa Risiko Operasional berpengaruh 

positif signifikan terhadap Profitabilitas. 

4.4.4 Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas 

Pengaruh dari Kecukupan Modal terhadap profitabilitas menunjukkan hasil 

yang tidak signifikan. Koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi 

Kecukupan Modal (CAR) akan semakin meningkatkan Profitabilitas (ROA). 

Rata-rata CAR pada bank kategori BUKU 1 & 2 ialah 19,36%. Hal ini 

menunjukan bank kategori BUKU 1 & 2 sudah mentaati peraturan otoritas.  

Dimana terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 yang 
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mensyaratkan perbankan wajib mempunyai penyediaan modal minimum 

perbankan yang dihitung dari rasio CAR sebesar 8%.  

Sehubungan dengan terdapat peraturan yang mewajibkan modal minimum 

pada bank dan rata-rata CAR pada bank konvensional kategori BUKU 1 & 2 telah 

baik, maka kecukupan modal tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan 

diterima. Modal yang ada tidak menjamin meningkatnya profitabilitas bank 

selama bank tidak menggunakan modal tersebut secara optimal.  

Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan modal yang baik dapat 

menghasilkan pendapatan yang baik (Mishkin, 2010). Modal yang besar 

memungkinkan bank mempunyai kesempatan yang besar untuk menyalurkan 

kredit dan produk yang banyak. Dalam faktor yang menentukan pendapatan bank 

juga bergantung kepada keoptimalan pemakaian modal, tingkat kesehatan serta 

risiko yang dihadapi. Sari (2012) menyatakan adanya modal juga dapat membantu 

perusahaan untuk menghindari risiko-risiko yang terjadi khususnya melindungi 

bank dari adanya risiko kebangkrutan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Abiola (2014), Afriyie (2013) dan Antoni (2015) bahwa Kecukupan Modal 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas dan bertolak belakang dengan 

penelitian Hussain dan Hussain (2016) dan Idris, Asri, Taufik (2011)  yang 

menyatakan kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. 

4.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas 

Pengaruh dari Ukuran Perusahaan terhadap profitabilitas menunjukkan hasil 

yang tidak signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa ukuran setiap bank tidak 

Pengaruh Risiko Kredit..., Wieka Rizarti Habiburrahmi, Ma.-Ibs, 2018



97 
 

  Indonesia Banking School 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank kategori BUKU 1 maupun BUKU 2. 

Ukuran perusahaan pada bank tidak termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang menyatakan 

perusahaan dengan asset yang besar akan lebih stabil dan akan lebih mampu 

menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total asset yang lebih kecil 

(Ngidaman & Puspitasari, 2014).  

Pada implikasinya, pengelolaan risiko dan penggunaan asset yang optimal 

yang dapat menentukan laba pada bank. Kepemilikan asset yang tidak produktif 

dapat memperlihatkan tidak berpengaruhnya total asset terhadap profitabilitas 

yang dimiliki Bank. 

 
4.5 Implikasi Manajerial 

Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh risiko 

kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan kecukupan modal terhadap 

profitabilitas pada Bank Umum bedasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1 & 2 

periode 2012-2016, terdapat beberapa poin yang sekiranya dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi Bank kategori BUKU 1 & 2 beserta pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat tiga variabel independen 

yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, yaitu risiko kredit, risiko 

likuiditas dan risiko operasional. Sementara kecukupan modal tidak berpengaruh 

signifikan. Hal ini memperlihatkan pentingnya pengelolaan risiko bagi bank 

kategori BUKU 1 & 2 untuk mendapatkan profitabilitas yang optimal. 
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Hasil penelitian memperlihatkan ketika nilai risiko kredit rendah maka 

profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bank 

harus mengelola Risiko Kredit nya dengan menunrukan tingkat rasio Non 

Performing Loan (NPL). NPL yang rendah dilakukan dengan mengurangi kredit 

bermasalah yang ada, yaitu kredit yang mempunyai kolektabilitas kurang lancar, 

diragukan dan macet. Penurunan kredit bermasalah harus tetap diikuti dengan 

banyaknya jumlah total kredit yang disalurkan sehingga membuat rasio NPL 

rendah. 

Terdapat peraturan otoritas yang memaparkan nilai maksimal NPL, dalam 

Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013, dimana bank dikatakan memiliki 

potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha apabila rasio NPL 

lebih dari 5%. Rata-rata NPL bank kategori BUKU 1 & 2 pada penelitian ini ialah 

sebesar adalah 2,35% hal ini masih dalam batas aman, namun perlu tetap diawasi 

mengingat NPL berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.  

Pengurangan kredit bermasalah memerlukan pengawasan pemberian dan 

pemantauan kredit yang ketat terutama bagi bank yang masih mempunyai rasio 

NPL diatas 5%. Pengawasan dapat dilakukan melalui analisa 5C, yaitu Character, 

Capacity, Capital, Condition of Economic dan Colleteral. Apabila perlu dilakukan 

penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan cara pendekatan 3R, yaitu 

rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratan ulang), 

restructuring (penataan ulang) atau melakukan upaya terakhir dengan mengambil 

alih barang yang dijaminkan debitur.  
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Bank dapat meningkatkan profitabilitas dengan meningkatkan 

penyaringan, pemantauan risiko kredit dan kebijakan bank dalam menentukan 

strategi bisnis penting dilakukan dengan peramalan tingkat risiko di masa depan. 

Oleh karena itu, pentingnya melakukan pengawasan Risiko Kredit sebagai 

penunjang Profitabilitas. 

Risiko Likuiditas dalam penelitian ini memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap Profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa bank harus 

mengelola Risiko Likuiditas nya dengan menjaga rasio Loan to Deposit Ratio 

yang tinggi terkendali. LDR yang tinggi dilakukan dengan melakukan jumlah 

penyaluran kredit dalam jumlah besar diatas jumlah sumber dana dari pihak 

ketiga.  Hal ini akan menimbulkan risiko likuiditas yang tinggi, namun selama 

tingkat rasio LDR masih dalam batas aman sesuai otoritas, hal ini dapat 

berdampak baik. Bank dapat mengambil Risiko Likuiditas terkendali untuk 

mendapatkan Profitabilitas yang maksimal. Dengan adanya penyaluran kredit 

maka maka adanya pendapatan bunga yang dihasilkan.  

Dalam hal ini bank kategori BUKU 1 & 2 mengelola Risiko Likuiditas nya 

dengan cukup baik, dimana rata-rata LDR pada penelitian ini adalah 81,60%, 

yang dimana masih dalam batas aman sesuai regulasi otoritas.  Regulasi otoritas 

pada Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 menyatakan bank harus 

menjaga LDR nya pada rasio 78% sampai 92%. Hal ini dapat memperlihatkan 

tinggi nya tingkat pengambilan Risiko Likuiditas, sebatas rasio aman yang 

disyarakatkan, maka dapat meningkatkan Profitabilitas. 
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 Tingginya pengambilan risiko likuiditas akan menguntungkan juga apabila 

terdapat manajemen likuiditas yang baik. Manajemen likudiitas sangat penting 

untuk menjaga ketahanan bisnis bank, dimana harus terdapat Assset Liability 

Committee (ALCO) yang dibetuk dalam rangka fokus mendukung efektivitas 

manajemen asset dan likuiditas. Efektivitas manajemen asset dan likuiditas salah 

satunya dengan mengendalikan LDR. LDR yang terlalu tinggi akan mempersulit 

pembayaran bank. Namun, apabila LDR terlalu rendah, bank tidak mendapatkan 

penghasilan yang optimal dan investor akan berfikiran bank kurang mempunyai 

prospek yang menguntungkan sehingga kehilangan tingkat kepercayaan untuk 

berinvestasi. 

 Oleh sebab itu, bank kategori BUKU 1 &2 harus memperhatikan dan menjaga 

risiko likuditas dengan baik sehingga mendapatkan profitablitas yang optimal, 

salah satu cara menjaga Risiko Likuiditas yaitu dengan menjaga rasio LDR sesuai 

batas yang ditetapkan regulator serta menerapkan secara optimal fungsi ALCO. 

Risiko operasional dalam penelitian ini berhubungan negatif dan signifikan 

terhadap Profitabilitas.  Hal ini menunjukkan bahwa bank harus menurunkan 

eksposur risiko operasional untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Risiko 

operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak 

langsung dan menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh 

keuntungan. Terjadinya risiko operasional yang mengakibatkan kerugian dapat 

dikarenakan oleh beberapa faktor internal dan kejadian eksternal. 

 Berkaitan dengan faktor timbulnya risiko operasional yang mengakibatkan 

kerugian, bank dapat menghindari risiko operasional dengan mengendalikan dan 
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mengawasi kegiatan proses internal, pemberdayaan sumber daya manusia serta 

pemakaian sistem dan teknologi yang baik. Pengendalian risiko operasional juga 

dapat dilakukan bank dengan cara: 

1. menghindari risiko (risk avoidance), dilakukan apabila potensi keuntungan 

dari aktivitas bisnis tidak sesuai dengan eksposur risiko operasional. 

2. menerima risiko (risk acceptance), ketika potensi risiko yang ada harus 

diterima sebagai konsekuensi bank dalam memanfaatkan kesempatan bisnis, 

namun kontrol yang ketat tetap harus dijalankan 

3. mengalihkan risiko pada pihak lain (risk transfer), Pengalihan risiko 

dilakukan saat bank ingin meminimalisir risiko dengan menggunakan pihak 

lain yang dapat mengambil alih risiko tersebut seperti penggunaan Asuransi. 

4. mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas kontrol. Salah satu bentuk 

mitigasi adalah dengan meningkatkan kualitas kontrol potensi terjadinya 

risiko operasional. 

 Oleh karena nya, hal ini menunjukkan apabila bank dapat mengurangi dan 

mengendalikan risiko operasional, profitabilitas yang didapatkan akan meningkat. 

Bank kategori BUKU 1 & 2 penting untuk melakukan pengendalian risiko 

operasional sesuai dengan kondisi bisnis bank masing-masing. Pengendalian 

risiko operasional yang baik sangat diperlukan untuk menunjang profitabilitas 

bisnis bank.  

Kecukupan Modal dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap 

Profitabilitas. Variabel kecukupan modal diproksikan dengan Capital Adequacy 

Ratio (CAR). Otoritas mensyaratkan bank setidaknya harus memiliki rasio CAR 
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atau disebut dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) minimal 

sebesar 8%. Pada penelitian ini bank kategori BUKU 1 & 2 memiliki rata-rata 

rasio CAR sebesar 19,63%.  

 Dikarenakan sudah mentaati peraturan otoritas sehingga baiknya tingkat 

kecukupan modal yang dimiliki pada bank, hal ini tidak berdampak signifikan 

terhadap Profitabilitas yang dimiliki. Adanya modal yang cukup dapat membantu 

bank menghindari risiko yang terjadi khususnya melindungi bank dari adanya 

risiko kebangkrutan. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus 

disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Oleh karena itu, bank sebaiknya 

terus menjaga kecukupan modal yang dimiliki sebatas yang disyaratkan.  

  

Pengaruh Risiko Kredit..., Wieka Rizarti Habiburrahmi, Ma.-Ibs, 2018



 103 Indonesia Banking School 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Bedasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Risiko Kredit  (NPL) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). 

Hubungan negatif menunjukkan semakin rendah Risiko Kredit maka 

Profitabilitas yang dihasilkan akan meningkat dengan asumsi variabel lain 

bersifat konstan. 

2. Risiko Likuiditas (LDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). 

Hubungan positif menunjukkan semakin tinggi Risiko Likuiditas, maka 

Profitabilitas yang dihasilkan akan meningkat dengan asumsi variabel lain 

bersifat konstan. 

3. Risiko Operasional (BIA) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). Hubungan negatif menunjukkan semakin rendah Risiko 

Operasional, maka Profitabilitas yang dihasilkan akan meningkat dengan 

asumsu variabel lain bersifat konstan. 

4. Kecukupan modal yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dikarenakan 

tingkat CAR yang dimiliki bank kategori BUKU 1 & 2 sudah mentaati 

peraturan otoritas dan mempunyai rata-rata baik, serta CAR tidak sepenuhnya 
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menjamin bank mengoptimalkan modal yang tersedia untuk kegiatan yang 

meningkatkan laba. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Bedasarkan penelitian yang dilakukan, masih adanya keterbatasan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Dilihat dari ruang lingkupnya, penelitian ini hanya mengobjekkan bank 

umum konvensional yang tergolong BUKU 1 & 2 di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012 – 2016, dimana hanya 17 bank yang memiliki informasi 

laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan kriteria penelitian ini. 

2. Dilihat dari variabel independen, penelitian ini hanya menggunakan empat 

variable mengenai risiko, sementara masih terdapat variabel lain yang 

dapat mempengaruhi profitabilitas.%

3. Dari sisi metode analisa, penelitian ini menggunakan analisa regresi 

berganda sedangkan terdapat metode lain yang dapat memperlihatkan hasil 

yang baik seperti Autogreesive Interhrated Moving Avarage (ARIMA), 

Path Analysis atau SEM Analysis.  

 

5.3 Saran 

1. Bagi Bank Umum menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 1 & 2 

Bank kategori BUKU 1 & 2 sebagai bank yang mempunyai modal inti lebih 

sedikit, diharapkan dapat mengendalikan risiko yang dihadapi mengingat 

terbuktinya bahwa risiko berpengaruh signifikan terhadap Bank kategori 

BUKU 1 & 2. Manajemen risiko yang dimiliki bank sebaiknya difungsikan 
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secara efektif dan efisien agar risiko yang ada dapat terkendali dan 

menghasilkan profitabilitas yang optimal. 

2. Bagi Investor dan calon investor Bank Umum menurut Kegiatan Usaha 

(BUKU) 1 & 2. 

Dalam mengambil keputusan investasi sebaiknya melihat risiko yang dihadapi 

bank dengan melihat rasio yang tertera pada laporan keuangan perusahaan. 

Tiga risiko utama yang dihadapi Bank kategori BUKU 1 & 2 tebukti 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang didapatkan bank. 

3. Bagi Regulator 

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk lebih menghimbau bank kategori 

BUKU 1 & 2 untuk menjaga risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko 

operasional yang dihadapi serta kecukupan modalnya.  

4. Bagi penelitian selanjutnya. 

Dalam rangka memperkaya hasil kajian dipenelitian berikutnya penelitian 

diharapkan dapat menambah variabel dari lima risiko yang dihapi bank lain 

nya yaitu risiko pasar, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko 

kepatuhan. Penelitian selanjutnya juga akan lebih baik apabila mengkaji 

komperasi risiko dan profitabilitas yang dihadapi antara empat kategori bank 

umum menurut kegiatan usaha (BUKU), sehingga hal ini dapat mempertajam 

kajian yang ada. Penelitian juga dapat menggunakan metode penelitian lain 

yang lebih baik dibandingkan metode analisis regresi berganda. 
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LAMPIRAN 1 

Data Penelitian  

 

No Nama Bank Periode 
Y X1 X2 X3 X4 X5 

ROA NPL LDR LnBIA CAR LnSize 

1 Bank Agris Tbk 2012 0.0051 0.0008 0.8782 7.02 0.2798 14.01 

2 Bank Agris Tbk 2013 0.0077 0.0034 0.8547 6.76 0.1786 14.74 

3 Bank Agris Tbk 2014 0.0021 0.0067 0.7002 7.06 0.1748 15.23 

4 Bank Agris Tbk 2015 0.0017 0.0175 0.7884 7.14 0.1735 15.25 

5 Bank Agris Tbk 2016 0.0015 0.0356 0.8454 7.05 0.1681 15.22 

6 Bank Mitraniaga Tbk 2012 0.0052 0.0016 0.4583 5.51 0.2225 13.86 

7 Bank Mitraniaga Tbk 2013 0.0039 0.0018 0.5515 5.79 0.2448 14.07 

8 Bank Mitraniaga Tbk 2014 0.0059 0.0016 0.5197 5.97 0.1853 14.45 

9 Bank Mitraniaga Tbk 2015 0.0071 0.0034 0.5934 6.62 0.1521 14.53 

10 Bank Mitraniaga Tbk 2016 0.0076 0.0238 0.5027 7.19 0.1791 14.62 

11 Bank Ina Perdana Tbk 2012 0.0122 0.0036 0.816 7.30 0.1605 14.23 

12 Bank Ina Perdana Tbk 2013 0.008 0.0038 0.8717 7.37 0.1671 14.15 

13 Bank Ina Perdana Tbk 2014 0.0129 0.008 0.7507 7.44 0.2491 14.48 

14 Bank Ina Perdana Tbk 2015 0.0105 0.0021 0.8283 7.86 0.1966 14.55 

15 Bank Ina Perdana Tbk 2016 0.0102 0.0314 0.763 7.87 0.3036 14.67 

16 Bank Harda Internasional Tbk 2012 0.0167 0.0313 0.7937 7.61 0.1349 14.36 

17 Bank Harda Internasional Tbk 2013 0.0101 0.0162 0.8999 7.98 0.1578 14.31 

18 Bank Harda Internasional Tbk 2014 0.0094 0.0358 0.9284 7.92 0.1566 14.52 

19 Bank Harda Internasional Tbk 2015 -0.0282 0.0712 0.9423 7.91 0.2190 14.55 

20 Bank Harda Internasional Tbk 2016 0.0053 0.0283 0.8904 7.67 0.2173 14.54 

21 Bank Dinar Indonesia Tbk 2012 0.0174 0.0183 1.0135 7.37 0.5558 13.17 

22 Bank Dinar Indonesia Tbk 2013 0.0146 0.0079 0.8605 7.28 0.4402 13.66 

23 Bank Dinar Indonesia Tbk 2014 0.0032 0.0086 0.6962 6.83 0.3107 14.31 

24 Bank Dinar Indonesia Tbk 2015 0.01 0.0074 0.7729 6.66 0.3050 14.54 

25 Bank Dinar Indonesia Tbk 2016 0.0083 0.0141 0.8191 7.19 0.2684 14.66 

26 BPD Banten Tbk 2012 0.0098 0.0995 0.8368 3.71 0.1327 15.85 

27 BPD Banten Tbk 2013 0.0123 0.0675 0.8846 9.28 0.1143 16.01 

28 BPD Banten Tbk 2014 -0.0159 0.0694 0.8611 8.75 0.1005 16.02 

29 BPD Banten Tbk 2015 -0.0529 0.0594 0.8077 8.75 0.0802 15.60 

30 BPD Banten Tbk 2016 -0.0958 0.0571 0.8385 7.53 0.1322 15.47 
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31 Bank Yudha Bhakti Tbk 2012 0.0111 0.0356 0.9065 8.32 0.1289 14.76 

32 Bank Yudha Bhakti Tbk 2013 0.0069 0.0391 0.7658 8.48 0.1595 14.64 

33 Bank Yudha Bhakti Tbk 2014 0.0068 0.0374 0.8571 8.21 0.1531 14.81 

34 Bank Yudha Bhakti Tbk 2015 0.0116 0.0298 0.8895 7.98 0.1570 15.04 

35 Bank Yudha Bhakti Tbk 2016 0.0253 0.0369 0.9574 8.05 0.2138 15.23 

36 Bank Nusantara Parahyangan Tbk 2012 0.0157 0.0097 0.8494 9.22 0.1217 15.92 

37 Bank Nusantara Parahyangan Tbk 2013 0.0158 0.0092 0.8444 9.52 0.1575 16.12 

38 Bank Nusantara Parahyangan Tbk 2014 0.0132 0.0186 0.8519 9.73 0.1655 9.16 

39 Bank Nusantara Parahyangan Tbk 2015 0.0099 0.0447 0.9017 9.85 0.1807 15.97 

40 Bank Nusantara Parahyangan Tbk 2016 0.0015 0.0531 0.8418 9.76 0.2057 15.86 

41 Bank Bumi Arta Tbk 2012 0.0247 0.0063 0.7795 8.65 0.1918 15.06 

42 Bank Bumi Arta Tbk 2013 0.0205 0.0021 0.8396 8.91 0.1699 15.21 

43 Bank Bumi Arta Tbk 2014 0.0152 0.0025 0.7945 9.13 0.1507 15.46 

44 Bank Bumi Arta Tbk 2015 0.0133 0.0078 0.8278 9.30 0.2557 15.70 

45 Bank Bumi Arta Tbk 2016 0.0152 0.0182 0.7903 9.31 0.2515 15.78 

46 Bank Capital Indonesia Tbk 2012 0.0132 0.0211 0.5906 8.42 0.1800 15.55 

47 Bank Capital Indonesia Tbk 2013 0.0159 0.0037 0.6335 8.73 0.2013 15.78 

48 Bank Capital Indonesia Tbk 2014 0.0133 0.0034 0.5813 9.11 0.1643 16.04 

49 Bank Capital Indonesia Tbk 2015 0.011 0.0079 0.5578 9.44 0.1770 16.31 

50 Bank Capital Indonesia Tbk 2016 0.01 0.0317 0.5534 9.63 0.2064 16.47 

51 BRI Agroniaga Tbk 2012 0.0163 0.0368 0.8248 8.16 0.1480 15.21 

52 BRI Agroniaga Tbk 2013 0.0166 0.0227 0.8711 8.59 0.2160 15.45 

53 BRI Agroniaga Tbk 2014 0.0147 0.0202 0.8849 8.96 0.1906 15.67 

54 BRI Agroniaga Tbk 2015 0.0155 0.019 0.8715 9.17 0.2212 15.94 

55 BRI Agroniaga Tbk 2016 0.0149 0.0288 0.8825 9.39 0.2368 16.25 

56 Bank QNB Indonesia Tbk 2012 -0.0081 0.0073 0.8737 7.36 0.2776 15.35 

57 Bank QNB Indonesia Tbk 2013 0.0007 0.0023 1.133 7.45 0.1873 16.22 

58 Bank QNB Indonesia Tbk 2014 0.0105 0.0031 0.9347 7.47 0.1510 16.85 

59 Bank QNB Indonesia Tbk 2015 0.0087 0.0259 1.1254 10.09 0.1618 17.06 

60 Bank QNB Indonesia Tbk 2016 -0.0334 0.0686 0.9454 10.22 0.1646 17.01 

61 Bank Victoria Internasional Tbk 2012 0.0217 0.0224 0.6759 9.94 0.1796 16.42 

62 Bank Victoria Internasional Tbk 2013 0.0197 0.007 0.7339 10.30 0.1795 16.70 
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63 Bank Victoria Internasional Tbk 2014 0.008 0.0352 0.7025 10.54 0.1835 16.82 

64 Bank Victoria Internasional Tbk 2015 0.0065 0.0448 0.7017 10.42 0.1930 16.91 

65 Bank Victoria Internasional Tbk 2016 0.0052 0.0389 0.6838 10.23 0.2458 17.02 

66 Bank Mestika Dharma Tbk 2012 0.0505 0.0228 0.9547 10.52 0.2698 15.81 

67 Bank Mestika Dharma Tbk 2013 0.0542 0.0216 1.0235 10.65 0.2699 15.88 

68 Bank Mestika Dharma Tbk 2014 0.0386 0.0216 1.013 10.86 0.2665 15.98 

69 Bank Mestika Dharma Tbk 2015 0.0353 0.0226 1.0161 10.90 0.2826 16.06 

70 Bank Mestika Dharma Tbk 2016 0.023 0.0359 0.8093 10.87 0.3512 16.18 

71 Bank Artha Graha Inter Tbk 2012 0.0066 0.0085 0.8742 9.70 0.1645 16.84 

72 Bank Artha Graha Inter Tbk 2013 0.0139 0.0196 0.8887 9.90 0.1731 16.87 

73 Bank Artha Graha Inter Tbk 2014 0.0079 0.0192 0.8762 10.26 0.1595 16.97 

74 Bank Artha Graha Inter Tbk 2015 0.0033 0.0233 0.8075 10.37 0.1520 17.04 

75 Bank Artha Graha Inter Tbk 2016 0.0035 0.0277 0.8639 10.29 0.1992 17.08 

76 Bank Sinarmas Tbk 2012 0.0174 0.0318 0.8078 9.81 0.1809 16.53 

77 Bank Sinarmas Tbk 2013 0.0171 0.025 0.7872 10.27 0.2182 16.67 

78 Bank Sinarmas Tbk 2014 0.0102 0.03 0.8388 10.50 0.1838 16.87 

79 Bank Sinarmas Tbk 2015 0.0095 0.0395 0.7804 10.55 0.1437 17.14 

80 Bank Sinarmas Tbk 2016 0.0172 0.021 0.7747 10.50 0.1670 17.26 

81 Bank Mayapada Internasional Tbk 2012 0.030246 0.0241 0.8058 9.89 0.1093 16.66 

82 Bank Mayapada Internasional Tbk 2013 0.025318 0.0104 0.8561 10.43 0.1407 16.99 

83 Bank Mayapada Internasional Tbk 2014 0.019545 0.0146 0.8125 10.90 0.1025 17.40 

84 Bank Mayapada Internasional Tbk 2015 0.021015 0.0252 0.8299 11.17 0.1297 17.67 

85 Bank Mayapada Internasional Tbk 2016 0.020274 0.0211 0.914 11.49 0.1334 17.92 
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  Indonesia Banking School 

LAMPIRAN 2.1 

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Hasil  Statistik Deskriptif 
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  Indonesia Banking School 

LAMPIRAN 2.2  

HASIL UJI REGRESI DATA PANEL 

 

Hasil Uji  Chow 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji  Hausman 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 2.3 

HASIL UJI NORMALITAS 
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  Indonesia Banking School 

 
LAMPIRAN 2.2  

HASIL UJI NORMALITAS 

 
Hasil Uji Normalitas 

!
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  Indonesia Banking School 

LAMPIRAN 2.4 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

 
Hasil Uji Multikolinieritas 

%

%
%

  
Hasil Uji Heteroskedastitas 

!
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  Indonesia Banking School 

LAMPIRAN 2.4 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

 
Hasil Uji Autokorelasi 
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  Indonesia Banking School 

LAMPIRAN 2.5 

HASIL UJI DATA ANALISIS REGRESI LINIER 

!
!

Hasil Data Analisis Regresi Linier 
%
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