
	  

	   1	  

	  
PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO OPERASIONAL DAN 

KECUKUPAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM KONVENSIONAL 
KATEGORI BUKU 1 & 2 DI INDONESIA 

 
 

Wieka Rizarti Habiburrahmi (20141111079) 
 
 

ABSTRACT 
 

 
This 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 method used in this study is 
panel data regression analysts and performed with EViews 9, 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. 
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PENDAHULUAN 
 Industri perbankan merupakan salah satu lingkup industri yang sangat berperan penting 
dalam perekonomian. Lingkungan  perekonomian yang semakin dinamis menyebabkan 
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 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.  

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 
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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. 

Gambar 1 Grafik Rata-Rata Profitabilitas 
 

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 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 menurun karena 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 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 
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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) 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, 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.”  
 
LANDASAN TEORI 
 
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 
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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 (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.  

Penelitian ini menggunakan pengukuran dengan rasio Return on Asset (ROA) sebagai 
variabel dependen. ROA ini digunakan untuk mengukur seberapa besar 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). 
 
PERBANKAN 

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. 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.   

Terdapat dua sifat khusus industri perbankan (IBI, 2017) yaitu sebagai 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 dan sebagai 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). 
 
 
RISIKO 

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 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).   

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). 
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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) 

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). 
 
 
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 untuk dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya dan kewajiban 
lain serta kemampuan memenuhi kredit yang diajukan tanpa terjadinya penangguhan (Hasibuan, 
2009). 

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 
rasio rendah menunjukkan bank dalam kondisi likuid atau perusahaan dapat memenuhi 
kewajibannya (Kasmir, 2011). 
 
RISIKO OPERASIONAL 

Hanafi (2011) 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 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. 

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 suatu bank akan berdampak kepada tingginya risiko 

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



	  

	   6	  

	  
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. 

 
 
KECUKUPAN MODAL 

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) . 

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. 

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. 
 
UKURAN PERUSAHAAN 
 Ukuran perusahaan adalah pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kelompok, 
diantaranya ada perusahaan besar (large firm), perusahaan sedang (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). Ukuran bank diukur dengan total 
asset yang ditransformasikan dalam logaritma natural karena total asset nilainya relative besar. 
Ukuran bank digunakan sebagai variabel kontrol dikarenakan jumlah total asset pada setiap bank 
berbeda-beda sehingga dapat memperkuat hasil penelitian yang ada. 
 
TEORI SINYAL 

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.  
 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 
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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. 
 
PERUMUSAN HIPOTESIS 
Pengaruh Risiko Kredit (NPL) terhadap Profitabilitas (ROA) 

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 
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) 
 

Pengaruh Risiko Likuiditas (LDR) terhadap Profitabilitas (ROA) 
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 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). Hal ini dapat berdampak pada pendapatan bank. 
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. 
Maka hipotesis penelitian ini mengenai pengaruh Risiko Likuiditas terhadap profitabilitas yang 
diukur dengan rasio LDR & ROA adalah: 

Ho1: Risiko Likuiditas (LDR) tidak berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA) 
Ha2 : Risiko Likuiditas (LDR) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA) 

 
Pengaruh Risiko Operasional (BIA) terhadap Profitabilitas (ROA) 
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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).  
 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) 

 
Pengaruh Kecukupan Modal (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA) 

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. 

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) 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan profitabilitas 
antara faktor yang mempengaruhinya dari sisi risiko dan kecukupan modal. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan 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. Teknik analisis yang digunakan pada 
penelitian ini meliputi meliputi statistik deskriptif, uji koefisien determinasi, uji normalitas, uji asumsi 
klasik dan uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan menggunakan uji statistik t (parsial). 

Penelitian mengambil objek industri sektor perbankan dengan Bank kategori BUKU 1 & 2 
sebagai populasi. Menggunakan teknik purposive sampling terdapat 17 Bank Konvensional go 
public yang dijadikan sampel, sebagai berikut:  

 
Tabel 1 

Sampel Penelitian 

No Nama Bank Kode 
Saham Kategori 
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MODEL PENELITIAN 

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

 
Keterangan: 
ROA   = Profitabilitas 
αo    = Konstanta 
α1 α2 α3 α4 α5  =  Koefisien variabel independen 
NPL    = Non Performing Loan Bank  
LDR   = Loan to Deposit Ratio Bank  
BIA   = Basic Indicator Approach  
CAR    = Capital Adequacy Ratio  
lnSIZE   = Ukuran Perusahaan  
e    = estimasi error 
i    = cross section identifiers 
t    = time series identifiers 
 
OPEASIONALISASI VARIABEL 
 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (ROA) yang diukur dengan 
laba sebelum pajak dibagi rata-rata total asset. Lalu untuk variabel independen dalam penelitian ini 
adalah: (i) risiko kredit (NPL), diukur dengan jumlah kredit bermasalah dibagi dengan total kredit 
yang diberikan kepada pihak ketiga. (ii) risiko likuiditas (LDR), diukur dengan jumlah kredit yang 
diberikan kepada pihak ketiga. (iii) risiko operasional (BIA), diukur dengan jumlah pendapatan 
kotor tiga tahun terakhir dikali 15% dibagi jumlah tahun yang memiki pendapatan kotor positif lalu 
ditranformasikan ke dalam logaritma natural. (iv) kecukupan modal (CAR), diukur dengan jumlah 
modal dibagi jumlah aktiva tertimbang menurut risiko. Sedangkan untuk variabel kontrol dalam 
penelitian ini menggunakan Ukuran Perusahaan (SIZE) yang diukur dengan jumlah total asset 
perusahaan lalu ditransformasikan kedalam logaritma natural. 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif 

Tabel 1 
Statistik Deskriptif 

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 

	   ROA	   NPL	   LDR	   BIA	   CAR	   SIZE	  

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



	  

	   10	  

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Untuk Variabel Return on Aseet memiliki nilai mean yang lebih kecil dari nilai standar 
deviasinya, walau standar deviasi lebih besar dari mean tetapi nilai standar deviasi tidak lebih atau 
kurang dari batas yang diharuskan sehingga data masih terdistrubusi dengan normal. Lalu untuk 
variabel NPL, LDR, BIA, CAR dan SIZE memiliki nilai mean yang lebih besar dari standar 
deviasinya, sehingga menunjukan data dalam variabel tersebut terdistribusi dengan baik. 
 
Pengujian Model 

 
Tabel 2 

Hasil Persamaan Regresi 
 

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	  

 
 Berikut ini adalah hasil dari pengujian dimana dalam penelitian ini menggunakan model 
fixed effect setelah melalui uji chow serta uji hausman dan data dalam penelitian ini telah 
terdistribusi dengan normal serta terbebas dari masalah multikolinearitas, autokorelasi, dan 
heteroskedastitas setelah melewati uji asumsi klasik. 
 
Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 
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 atau 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 

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	   197.5788	   0.427732	   135.5365	  
Observations	   85	   85	   85	   85	   85	   85	  
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menanggung kerugian dalam kegiatan operasionlanya sehingga berpengaruh terhadap penurunan 
laba (ROA) yang diperoleh bank (Kasmir, 2004).  
 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. 
 
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. 
 Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang ada dengan memperlihatkan setiap 
kenaikan 1% LDR akan meningkatkan 5.36% profitabilitas 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. Hal ini juga dapat dikarenakan 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). 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. 
 
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). 
 Penelitian ini memperlihatkan setiap kenaikan 1% risiko operasional mempunyai 
pengaruh negatif 0,39% terhadap profitabilitas bank kategori BUKU 1 & 2. Sehingga dapat 
disimpulkan risiko operasional dapat berdampak buruk bagi profitabitas bank kategori BUKU 1 & 2.  
Hasil penelitian ini membuktikkan teori yang menyatakan bahwa Risiko operasional dapat 
menimbulkan kerugian keuangan. Risiko operasional berdampak kerugian secara langsung 
maupun tidak langsung dan mempunyai kerugian yang potensial atas hilangnya kesempatan 
memperoleh keuntungan (Ali, 2006). 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). 
 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). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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Capriana (2016) dan Hussain (2016) bahwa Risiko Operasional berpengaruh positif signifikan 
terhadap Profitabilitas. 
 
Pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas 
 Pengaruh dari Kecukupan Modal yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio 
(CAR) terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA) menunjukkan hasil 
yang positif tidak signifikan. Koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi CAR akan 
semakin meningkatkan ROA, namun dikarenakan nilai probabilitas sebesar 0,9725, diatas α 0.05, 
maka hubungan tersebut tidak berpengaruh signifikan. 
 Rata-rata CAR pada bank kategori BUKU 1 & 2 ialah 19,36%. Hal ini menunjukan bank 
kategori BUKU 1 & 2 rata-rata mentaati peraturan otoritas dimana syarat penyediaan modal 
minimum perbankan yang dihitung dari rasio CAR adalah 8%. Kondisi ini dapat menunjukan 
bahwa bank kategori BUKU 1 & 2 sudah memiliki modal yang baik. Sehingga dapat dipekirakan 
bahwa sehubungan seluruh bank kategori BUKU 1 & 2 pada penelitian ini telah memenuhi syarat 
minimum yang ditetapkan dan mempunyai rata-rata modal yang cukup tinggi, kecukupan modal 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan diterima. Modal yang ada tidak 
menjamin meningkatnya profitabilitas bank selama bank tidak menggunakan modal tersebut 
secara efektif.  
 Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan modal yang tinggi dapat 
menghasilkan laba yang tinggi, dikarenakan modal yang besar memungkinkan bank mempunyai 
kesempatan yang besar untuk menyalurkan kredit dan produk yang banyak. 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. 
 
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas 
 Pengaruh dari Ukuran Perusahaan yang diproksikan dengan Total Asset terhadap 
profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA) menunjukkan hasil yang negatif 
tidak signifikan. Koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi Ukuran Perusahaan 
akan semakin menurunkan ROA, namun dikarenakan nilai probabilitas sebesar 0,7956, diatas α 
0.05, maka hubungan tersebut tidak berpengaruh signifikan. 
 Hal ini memperlihatkan bahwa ukuran setiap bank tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas bank kategori BUKU 1 maupun BUKU 2. Ukuran perusahaan pada bank tidak 
termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank kategori BUKU 1 dan BUKU 2. 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 efektif yang dapat menentukan laba pada bank. 
 
 
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. 
 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 
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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. 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. 
 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 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. 
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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 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. 
 
KESIMPULAN 
 Bedasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa risiko kredit dan risiko 
operasional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, namun risiko likuiditas 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap proditabilitas. Sedangkan kecukupan modal tidak 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada bank konvensional kategori BUKU 
1 & 2 yang terdaftar di BEI. 
 
KETERBATASAN DAN SARAN 
Keterbatasan 
 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. Dilihat dari variabel independen, penelitian ini hanya menggunakan empat variable 
mengenai risiko, sementara masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas. 
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.  
 
Saran 
 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 secara efektif dan efisien 
agar risiko yang ada dapat terkendali dan menghasilkan profitabilitas yang optimal. 
 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. 
 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.  
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 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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