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Abstract 

 

 The purpose of this research is to analyse the influence of income, NPL, LDR, NIM, and 

BOPO toward future income at banking industry in the period of 2004-2009. Procedure election 

of sample is sampling purposive. Sample of this research consists of 10 biggest bank in 

Indonesia by the year of 2009.   

 Hypothesizing according to previous research and supporting theory then analysed with 

EViews 6 program. Examination of classic assumption to eliminate disturbances of 

multicolinearity, heterokedastisity and autocorelation which emerge at regression equation. 

 Significance test indicated that fixed effect is the most appropriate method to analyse. 

The results of this research showed that LDR has significance relationship partialy with future 

incomes. Meanwhile, incomes, NPL, LDR, NIM, and BOPO, they are significantly effected in 

simultant, with future income. 

Key words: bank ratios, earning changes, NPL, LDR, NIM, BOPO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan Indonesia beberapa tahun belakangan ini menunjukkan peningkatan kinerja 

yang cukup signifikan. Menurut artikel dari VOI (Voice of Indonesia), 5 bank tercatat dalam 

daftar Forbes The Global 2000 tahun 2010, yaitu BCA dan Mandiri yang menempati peringkat 

796, BRI di peringkat 843, diikuti BNI dengan peringkat 1.412, dan Danamon berada di 

peringkat 1.802. Hal ini cukup menggembirakan karena dalam krisis keuangan global yang 

terjadi pada kuartal ketiga tahun 2008, perbankan di Indonesia cukup mampu menghadapinya, 

berbekal dari pengalaman krisis tahun 1997.  

Stabilnya perbankan Indonesia dalam krisis ekonomi global pada tahun 2008, 

dipengaruhi oleh meningkatnya fungsi pengawasan dan kerjasama dengan otoritas terkait yang 

disertai dengan penerbitan beberapa peraturan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, cukup 

efektif dalam menjaga ketahanan perbankan dari dampak negatif gejolak pasar keuangan 

tersebut. (Ariyanti: 2010). 

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan 

Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan 

prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 
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ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. (Booklet 

Perbankan Indonesia 2011) 

Secara garis besar, penilaian kinerja bank, dapat terlihat dari tingkat kesehatannya. Bank 

wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip 

kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan 

penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) 

baik secara individual maupun secara konsolidasi. Cakupan penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

adalah profil risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), rentabilitas (earnings), 

dan permodalan (capital). (Booklet Perbankan Indonesia 2011) 

Terkait dengan kinerja perbankan, seperti terkutip dari KOMPAS.com (17 Desember 

2010), menurut Sukarela Batunanggar selaku Dewan Pengawas Bank I Bank Indonesia, pada 

akhir Oktober 2010 kinerja sektor keuangan, khususnya perbankan cukup baik. Indikasinya 

adalah likuiditas dan permodalan industri perbankan. Kinerja perbankan per September 2010 

memang kelihatan cukup stabil dengan CAR (Capital Adequacy Ratio) 16,4 persen. Kondisi 

likuiditas masih terkendali, terlihat dari rasio likuiditas terhadap non-care deposits 16,8 persen. 

Profibilitas perbankan juga cukup tinggi dengan ROA sekitar 2,8 persen. Kredit meningkat Rp 

229,3 triliun, naik 16,0 persen year to date, atau tumbuh Rp 298,1 triliun setara dengan 21,9 

persen year on year. Kondisi Dana Pihak Ketiga (DPK), juga turut meningkat Rp 179,3 triliun 

sekitar 9,1 persen year to date atau Rp 313,3 triliun sekitar 17,1 persen year on year. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan penilaian tingkat kesehatan 

bank, disebutkan bahwa cakupan penilaian kesehatan, termasuk di dalamnya adalah Good 

Corporate Governance (GCG). Menurut Siamat (2005: 367), salah satu aspek penting dalam 

pencapaian GCG dalam perbankan Indonesia adalah transparansi kondisi keuangan Bank kepada 
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publik. Adanya transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap 

lembaga perbankan nasional. Selain itu, dalam menciptakan disiplin pasar (market discipline) 

perlu diupayakan peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank untuk 

memudahkan penilaian oleh pelaku pasar melalui publikasi laporan kepada masyarakat luas.  

Transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik dilaksanakan berupa publikasi 

laporan keuangan, yang dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia selaku regulator perbankan 

di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 

2001, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan yang 

terdiri dari: Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan 

Publikasi Bulanan, dan Laporan Keuangan Konsolidasi. (Siamat, 2005: 368) 

Publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh bank, ditujukan kepada masyarakat pada 

umumnya, dan investor pada khususnya. Penilaian kinerja keuangan bank oleh masyarakat, pada 

umumnya dilakukan agar masyarakat merasa aman dan yakin atas dana yang mereka simpan 

pada institusi perbankan. Hal ini terkait dengan bisnis bank yang didasarkan atas kepercayaan. 

Apabila kinerja keuangan suatu bank dinilai kurang bagus, maka masyarakat tentunya akan 

merasa takut atas keamanan dana mereka. Sedangkan bagi para investor, penilaian kinerja 

keuangan bank dilakukan terkait dengan hasil yang akan mereka terima (deviden) terkait dengan 

investasi yang dilakukan atas bank tersebut. Selain deviden, investor juga menilai kinerja 

keuangan bank dimaksudkan untuk pengambilan keputusan terkait dengan investasinya, apakah 

mereka akan menambah nilai investasi atau menarik investasinya. 

Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis bisnis adalah 

suatu bentuk evaluasi  dari prospek suatu perusahaan dan risiko-risiko yang akan timbul dari 

setiap pengambilan keputusan dalam bisnis. (Subramanyam dan Wild, 2009: 4) 
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Rasio-rasio keuangan merupakan alat yang paling banyak digunakan dalam analisis 

keuangan karena mereka menyediakan petunjuk dan gejala-gejala dalam kondisi yang paling 

dasar. Rasio bisa membantu kita dalam kesulitan mengungkap kondisi dan tren yang  terlihat dari 

komponen individual. Rasio, seperti alat analisis yang lain, biasanya berorientasi ke masa depan; 

artinya, mereka biasanya disesuaikan untuk kemungkinan tren masa depan, dan kegunaan 

mereka tergantung dari kemampuan interpretasi. (Wild dan Kwok, 2011: 531) 

Menurut Penman (1992: 564), dalam Pahlevie (2009), dalam menganalisis dan menilai 

kondisi keuangan serta prospek pertumbuhan labanya, ada beberapa teknik analisis yang dapat 

digunakan. Salah satu alternatif untuk mengetahui apakah informasi keuangan yang dihasilkan 

dapat bermanfaat untuk memprediksi pertumbuhan laba, termasuk kondisi keuangan di masa 

depan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Seperangkat laporan keuangan utama 

dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas belum 

dapat memberi manfaat maksimal bagi pemakai sebelum pemakai menganalisis laporan 

keuangan tersebut lebih lanjut dalam bentuk analisis laporan keuangan, termasuk analisis 

terhadap rasio-rasio keuangan.  

Terkait dengan rasio-rasio keuangan ini, sudah ada beberapa penelitian yang telah 

meneliti tentang keterkaitan hal ini dengan pertumbuhan laba. Beberapa peneliti tersebut di 

antaranya Hapsari (2007) yang mengambil penelitian di industry manufaktur, Artwienda (2009), 

Rahman (2009), Pahlevie (2009), dan Hapsari (2010), yang mengambil sampel penelitian di 

industri perbankan. 

Non Performing Loan (NPL) yang diteliti oleh Rahman (2009) dan Ariyanti (2010) 

menunjukkan pengaruh yang signifikan positif terhadap perubahan laba. Sedangkan Artwienda 
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(2009) dan Pahlevie (2009) menyebutkan hasil yang sebaliknya yaitu signifikan negatif. Tidak 

konsistennya hasil penelitian membutuhkan penelitian lebih lanjut terkait dengan hal ini. 

Menurut Pahlevie (2009) dan Ariyanti (2010), rasio Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan hasil yang tidak signifikan negatif terhadap 

pertumbuhan laba. Sedangkan Artwienda (2009) dan Rahman (2009), menunjukan hasil 

penelitian yang signifikan negatif, sehingga ketidak konsistenan atas hasil tersebut membutuhkan 

penelitian lebih lanjut. 

Terkait dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), penelitian Rahman (2009), Pahlevie 

(2009), dan Ariyanti (2010) menyebutkan bahwa rasio ini memiliki pengaruh yang signifikan 

positif terhadap perubahan laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Artwienda (2009) 

menyebutkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan laba. 

Adanya hasil penelitian yang tidak sama, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai pengaruh LDR terhadap perubahan laba di masa depan. 

Net Interest Margin (NIM), dalam penelitian yang dilakukan Rahman (2009), Pahlevie 

(2009), dan Ariyanti (2010), menunjukan hasil yang tidak signifikan positif. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Artwienda (2009) menunjukan hasil yang signifikan positif. 

Berdasarkan hal ini, maka penulis berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait 

hubungan NIM dengan pertumbuhan laba. 

Atas dasar ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu, maka penulis mengambil judul 

penelitian “Kemampuan Laba, NPL, LDR, NIM, dan BOPO dalam Memprediksi Laba 

Perusahaan di Masa Mendatang”. Dan dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian 

dari 10 Bank terbesar di Indonesia dari segi aset pada tahun 2009, karena diharapkan hasil 

penelitian ini bisa mewakili industri perbankan secara keseluruhan di Indonesia. 
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 1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Apakah laba masa kini memiliki pengaruh terhadap prediksi laba di masa mendatang? 

b. Apakah Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh terhadap prediksi laba di masa 

mendatang? 

c. Apakah Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki 

pengaruh yang terhadap prediksi laba di masa mendatang? 

d. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh terhadap prediksi laba di masa 

mendatang? 

e. Apakah Net Interest Margin (NIM) memiliki pengaruh terhadap prediksi laba di masa 

mendatang? 

f. Apakah laba, NPL, LDR, NIM, dan BOPO, secara simultan, mempengaruhi laba di masa 

mendatang secara signifikan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Membuktikan apakah setiap variabel, yakni laba masa kini, NPL, LDR, NIM, serta 

BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prediksi laba di masa mendatang 

2) Membuktikan apakah seluruh variabel, yakni laba masa kini, NPL, LDR, NIM, serta 

BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prediksi laba di masa mendatang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi manajemen terutama dalam menentukan arah kebijakan terkait dengan pengembangan 

usahanya untuk meningkatkan performa pada umumnya dan laba pada khususnya 

2. Bagi akademisi sebagai bahan acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dan 

memperluas pemahaman terhadap ilmu pengetahuan yang terkait 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan skripsi ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang penjabaran dari variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, seta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini  berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis data, dan 

interpretasi hasil analisis data. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran atas permasalahan serta 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Bank 

2.1.1.1 Pengertian Bank 

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang 

dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah 

bangku secara resmi dan popular menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena 

produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. (Hasibuan, 2007: 1) 

Menurut Judisseno (2005: 93), pada hakikatnya, bank adalah suatu lembaga yang lahir 

karena fungsinya sebagai agent of trust dan agent of development. Yang dimaksud sebagai agent 

of trust adalah suatu lembaga perantara (intermediary) yang dipercaya untuk melayani segala 

kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat. Sedangkan sebagai agent of development, bank 

adalah suatu lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas 

kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi yang 

dilakukan oleh para pelaku ekonomi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan sebagai 

berikut: 

“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 umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran.” 
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“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” 

 

Definisi bank di atas memberi tekanan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun 

dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula, dari segi 

penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-

besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf 

hidup masyarakat banyak. (Siamat, 2005: 276). 

 

2.1.1.2 Fungsi dan Usaha Bank Umum 

Menurut Siamat (2005: 276), bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan 

memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit.  

Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut: (Siamat, 2005:276) 

a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan 

ekonomi 

b. Menciptakan uang 

c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat 

d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain 

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut UU No. 7 Tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat 

b. Memberikan kredit 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang 
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d. Membeli, menjual, atau menjamin surat-surat atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 

e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan 

nasabahnya 

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank 

lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel 

unjuk, cek, atau sarana lainnya 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan 

dengan atau antara pihak ketiga 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak 

j. Melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat 

berharga yang tidak tercatat di bursa efek 

k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur 

tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut 

wajib dicairkan secepatnya 

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan kegiatan wali amanat 

m. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

n. Melakukan kegiatan lain, misalnya: kegiatan dalam valuta asing; melakukan penyertaan 

modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti: sewa guna usaha, modal 

ventura, perusahaan efek, dan asuransi; dan melakukan penyertaan modal sementara untuk 

mengatasi akibat kegagalan kredit 
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o. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan 

undang-undang 

 

2.1.1.3 Jenis-Jenis Bank 

Menurut Hasibuan (2007: 27), bank dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. 

Penggolongan tersebut seperti disebutkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan jenisnya (sesuai dengan Undang-undang RI No.7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan): 

 Bank Umum 

 Bank Perkreditan Rakyat 

b. Berdasarkan kepemilikannya: 

 Bank milik Pemerintah 

 Bank milik Pemerintah Daerah 

 Bank milik Swasta Nasional 

 Bank milik Koperasi 

 Bank Asing/Campuran 

c. Berdasarkan bentuk hukumnya: 

 Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah 

 Bank berbentuk hukum Perseroan (PERSERO) 

 Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) 

 Bank berbentuk hukum Koperasi 
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d. Berdasarkan kegiatan usahanya: 

 Bank Devisa 

 Bank Bukan Devisa 

e. Berdasarkan sistem pembayaran jasa: 

 Bank berdasarkan pembayaran bunga 

 Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil keuntungan (bank dengan 

prinsip syariah) 

 

2.1.2 Laporan Keuangan 

2.1.2.1 Pengertian Pelaporan Keuangan dan Laporan Keuangan 

Menurut SFAC No.1, pelaporan keuangan adalah sistem dan sarana penyampaian 

informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak 

terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan. (Schroeder, 2009: 46) 

Laporan Keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh 

manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi  seluruh 

kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan 

komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. (Yadiati, 2010: 52) 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan dan diperoleh dari 

berjalannya sistem akuntansi. Melalui media sistem akuntansi, semua transaksi yang dilakukan 

perusahaan dicatat dalam buku perusahaan dan bermuara ke laporan akuntansi yang disebut 

laporan keuangan. (Rahman, 2009) 
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Menurut PSAK No.1 (Revisi 2009), menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

  

2.1.2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan 

Menurut SFAC Nomor 1 tentang  Objectives of Financial Reporting by Business 

Enterprises, tujuan pelaporan keuangan adalah: (Yadiati, 2009: 53) 

 Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial 

lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit 

dan keputusan lain yang sejenis 

 Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor dan pengguna potensial 

lainnya yang membantu dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek 

penerimaan kas dari dividen atau bunga dan pendapatan dari penjualan, penebusan atau jatuh 

tempo sekuritas atau pinjaman. Menaksir aliran kas masuk (future cash flow) pada 

perusahaan 

 Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut 

dan perubahannya. 

PSAK No.1 (Revisi 2009) menjelaskan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

a) Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi 

b) Menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka 
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2.1.3 Laba 

2.1.3.1 Pengertian Laba 

Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam SFAC Nomor 6, menyatakan 

bahwa: (Schroeder et.al, 2005: 183) 

Comprehensive income adalah perubahan dalam ekuitas suatu perusahaan bisnis selama 

suatu periode yang berasal dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lain atau kejadian lain 

yang bukan berasal dari sumber pemilik. Termasuk semua perubahan dalam ekuitas selama 

periode tertentu kecuali yang diakibatkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada 

pemilik. 

 

Vernon Kam, menyatakan bahwa: (Yadiati, 2009: 91) 

Income adalah perubahan dalam capital (modal) dari suatu kesatuan usaha antara dua 

titik waktu yang berbeda, kecuali perubahan yang disebabkan karena investasi oleh dan distribusi 

kepada pemilik, di mana capital dinyatakan dalam nilai dan didasarkan pada skala tertentu. 

 

Menurut IASB’s Framework: (Yadiati, 2009: 92) 

Income adalah kenaikan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi tertentu dalam 

bentuk aliran masuk atau kenaikan aktiva dan penurunan utang yang mengakibatkan kenaikan 

equity, selain dari hal-hal yang berkaitan dengan kontribusi dari equity pemilik. 

 

Subramanyam dan Wild (2008), menjelaskan bahwa: 

Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan 

kerugian. Laba merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan 

dasar akuntansi akrual. 

Scott (2006), mengatakan bahwa: 

Comprehensive Income adalah semua perubahan dalam modal selama satu periode 

kecuali perubahan-perubahan yang berasal dari aktivitas investasi pemilik atau distribusi modal 

kepadanya. 
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2.1.3.2 Konsep Laba 

Laba merupakan informasi perusahaan paling diminati dalam pasar uang. Menentukan 

dan menjelaskan laba suatu usaha pada satu periode merupakan tujuan utama laporan laba rugi. 

Pada konsepnya, laba ditugaskan untuk menyediakan, baik pengukuran perubahan kekayaan 

pemegang saham selama periode maupun mengestimasi laba usaha sekarang, yaitu sampai 

sejauh mana perusahaan dapat menutupi biaya operasi dan menghasilkan pengembalian kepada 

pemegang sahamnya. Secara khusus, perannya yang keduam yakni sebagai indikator 

profitabilitas perusahaan, sangat krusial bagi seorang analis, karena membantu dalam 

mengestimasi potensi laba di masa depan, yang tidak diragukan lagi merupakan satu dari tugas 

yang terpenting dalam analisis usaha. (Subramanyam dan Wild, 2008) 

Laba akuntansi atau laba yang dilaporkan, berbeda dari laba ekonomi. Berikut ini ada 

penjelasan dari dua jenis konsep laba tersebut: (Subramanyam dan Wild, 2008) 

1) Konsep Laba Ekonomi 

Dalam konsep laba ekonomi, terdapat 3 (tiga) alternatif konsep dari hal ini, yaitu: 

a) Laba Ekonomi 

Laba ekonomi (economic income) biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah 

dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan, khususnya direpresentasikan 

dengan perubahan nilai pasar aset usaha bersih. Berdasarkan definisi ini, laba mencakup, 

baik komponen yang sudah direalisasikan (arus kas) maupun yang belum (laba atau rugi 

kepemilikan). 

b) Laba Permanen 

Laba permanen (permanent income) – disebut juga dengan laba berkelanjutan 

(sustainable) atau laba yang berulang (recurring) – merupakan rata-rata laba stabil yang 
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ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya, dengan kondisi usaha masa 

sekarang. Laba permanen mencerminkan fokus jangka panjang. 

c) Laba Operasi 

Laba operasi (operating income) merujuk pada laba yang timbul dari kegiatan operasi 

perusahaan. Fitur kunci dari laba operasi bahwa ia tidak termasuk semua beban (atau 

laba) yang timbul dari kegiatan keuangan perusahaan (fungsi treasury), seperti beban 

bunga dan laba investasi, yang secara kolektif disebut dengan laba non-operasi 

(nonoperating income). Laba operasi merupakan konsep penting dalam penilaian 

kepentingan yang timbul dari tujuan keuangan perusahaan untuk memisahkan kegiatan 

operasi usaha dari kegiatan keuangan (atau treasury). 

2) Konsep Laba Akuntansi 

Laba akuntansi atau laba dilaporkan (accounting income or reported income) 

ditentukan berdasarkan konsep akuntansi akrual. Meskipun laba akuntansi sangat 

merefleksikan aspek laba ekonomi maupun laba permanen, namun laba ini bukan 

merupakan pengukuran laba secara langsung, sehingga mengurangi kemampuannya 

dalam mencerminkan realitas ekonomi. Konsekuensinya, laba akuntansi perlu dilakukan 

penyesuaian sehingga merefleksikan alternatif konsep ekonomi atas laba dengan lebih 

baik. 

Menurut Bedford (1965) sebagaimana tertulis dalam Schroeder (2005) menjelaskan 

bahwa laba mempunyai 3 konsep, yaitu: 

a) Psychic income, yang mengacu kepada tingkat kepuasan dari keinginan manusia 

b) Real income, yang mengacu kepada peningkatan dalam kekayaan secara ekonomi 

c) Money income, yang mengacu kepada peningkatan dalam penilaian aset moneter 
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2.1.3.3 Pengaruh Laba terhadap Laba di Masa Mendatang 

Pentingnya laba dalam memprediksi laba di masa yang akan datang, dibuktikan oleh 

penelitian yang dilakukan Cecilia (2010), yang hasilnya menunjukkan bahwa laba memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap laba di masa mendatang. Penelitian tersebut dilakukan dengan 

menggunakan industri manufaktur sektor konsumsi sebagi objek penelitian.  

Penelitian yang dilakukan Hartono (2000), menganalisa hubungan antara perubahan laba 

dengan return saham. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perubahan laba 

akuntansi tidak memberikan informasi dalam hubungannya dengan return saham. Dari hasil 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan laba tidak mempengaruhi dalam perubahan 

laba di masa mendatang, karena return saham terkait dengan laba perusahaan di masa 

mendatang. 

Pradhono dan Christiawan (2004) meneliti hubungan antara earnings terhadap return 

saham. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa earnings berpengaruh positif terhadap 

return. Dan seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa return saham terkait dengan laba, maka 

dapat disimpulkan bahwa earnings berpengaruh positif terhadap perubahan laba di masa 

mendatang.  

  

2.1.4 Rasio Keuangan Bank 

Bank sebagai lembaga kepercayaan, dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai public 

service yang berusaha dengan dana masyarakat, sangat perlu memberikan informasi kepada 

masyarakat luas terutama mengenai keadaan keuangannya. Ini sangat terkait dengan tinggi 

rendahnya kepercayaan yang akan diberikan masyarakat kepada suatu bank atau sektor 

perbankan secara keseluruhan. (Rinaldy, 2008: 63) 
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Dari informasi tersebut akan dapat diketahui, mengenai kondisi keuangan, kinerja 

(performance) dan hasil usaha yang dapat dicapai serta informasi keuangan lainnya. Di samping 

itu dapat pula digunakan untuk menganalisis, apakah manajemen telah mengelola banknya 

secara efisien, produktif dan terencana. (Rinaldy, 2008: 63) 

Oleh karenanya, neraca dan laporan keuangannya lainnya, sebagai produk akhir dari 

proses akuntansi, merupakan salah satu piranti yang penting dalam memberikan informasi 

mengenai hal tersebut. Teknis yang umum digunakan dalam menyajikan informasi dimaksud, 

menyusun angka banding atau rasio berdasarkan pos-pos yang tercatat, baik di dalam aktiva dan 

pasiva neraca maupun di dalam laporan keuangan lainnya.  

Bank Indonesia dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan faktor-

faktor yang disebut dengan CAMELS, sebagai berikut: (Siamat, 2005: 209) 

a. Capital (Permodalan) 

b. Asset quality (Kualitas aset) 

c. Management (Manajemen) 

d. Earning (Rentabilitas) 

e. Liquidity (Likuiditas) 

f. Sensitivity to market risk (Sensitivitas terhadap risiko pasar) 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil rasio keuangan bank yaitu NIM dan BOPO 

yang mewakili faktor Earning, LDR yang mewakili faktor Liquidity, dan NPL yang mewakili 

faktor Asset Quality. 
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2.1.5 Non Performing Loan (NPL) 

2.1.5.1 Konsep Non Performing Loan (NPL) 

Ariyanti (2010), menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari bank adalah menyalurkan 

dana pihak ketiga ke dalam bentuk kredit. Dalam menjalankan fungsi tersebut, melekat risiko 

kredit yaitu kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. NPL merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga risiko kegagalan pengembalian kredit oleh 

debitur.  

Kredit bermasalah didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan 

kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko karena debitur tidak dapat melunasi 

hutangnya. NPL mencerminkan risiko kredit, yaitu semakin kecil nilai rasio ini, semakin kecil 

pula risiko yang ditanggung oleh bank. (Ariyanti :2010) 

Menurut Rose dan Hudgins (2008: 137), menyebutkan bahwa saat suatu kredit 

diklasifikasikan sebagai “Nonperforming”, maka bunga yang dicatat dalam pembukuan, namun 

sesungguhnya tidak diterima, harus dikurangkan dari pendapatan kredit. Selanjutnya, bank 

dilarang untuk mencatat tambahan dari pendapatan bunga dari kredit tersebut sampai 

diterimanya pembayaran secara tunai. Dengan demikian, maka NPL akan menghilangkan 

kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan yang diterima melalui penyaluran kredit, 

sehingga mengurangi laba dan kesempatan untuk memberikan kredit. (Nandadipa, 2010) 

 

2.1.5.2 Perhitungan Non Performing Loan (NPL) 

Rasio NPL ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (Lampiran 1b 

Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004) 
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Aktiva Produktif Bermasalah yang disebutkan di atas adalah total kredit yang termasuk 

dalam kategori 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan), dan 5 (Macet). Sedangkan Total Aktiva 

Produktif yang dimaksud dari rumus di atas adalah total kredit yang diberikan oleh bank. Dari 

hasil perhitungan di atas, maka akan didapatkan persentase kredit yang bermasalah terhadap total 

kredit yang dikucurkan oleh bank. 

 

2.1.5.3 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Laba di Masa Mendatang 

NPL merupakan suatu bentuk dari risiko kredit yang dimiliki oleh perbankan dalam 

kegiatan operasionalnya. Semakin besar kredit bermasalah, maka semakin kecil kesempatan 

bank untuk memperoleh pendapatan (income) dari kredit yang diberikan, sehingga akan 

mempengaruhi profitabilitas bank. (Nusantara: 2009). Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa 

hubungan antara NPL dan Laba di masa mendatang adalah negatif. 

Hasil penelitian di atas juga diperkuat oleh Artwienda (2009), bahwa NPL mempunyai 

hubungan yang signifikan negatif terhadap perubahan laba. NPL mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi kredit macet dalam pengelolaan kredit yang dilakukan oleh bank,  maka akan 

menurunkan tingkat pendapatan bank. Dengan meningkatnya NPL, maka perputaran keuntungan 

bank akan turun. 

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti (2010), diketahui bahwa variabel 

NPL memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap perubahan laba. Dalam periode 

penelitian yang dilakukannya, sebagian besar data menunjukkan bahwa kenaikan nilai NPL 

diikuti dengan kenaikan nilai perubahan laba.  
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2.1.6 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

2.1.6.1 Konsep Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR merupakan rasio yang menunjukkan tingkat likuiditas suatu bank. Rasio ini juga 

memperlihatkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi internediasinya dalam 

menyalurkan dana pihak ketiga ke kredit. Jika rasio ini menunjukkan angka yang rendah, maka 

bank memiliki idle money atau kelebihan likuiditas yang menyebabkan bank kehilangan 

kesempatan untuk memperoleh laba lebih besar. (Ariyanti :2010) 

Sebagai lembaga intermediasi, tekanan likuiditas yang dialami oleh bank berasal dari dua 

hal, yaitu nasabah yang ingin menarik simpanannya dan permintaan kredit yang berasal dari 

masyarakat. Tekanan likuiditas ini terjadi karena adanya perbedaan waktu jatuh tempo antara 

aset (kredit yang disalurkan) dan kewajibannya (dana pihak ketiga). (Rose dan Hudgins: 2008). 

Oleh karena itu, bank perlu menjaga tingkat likuiditas supaya tetap bisa memenuhi kewajibannya 

kepada nasabah, tetapi di lain pihak, bank juga harus mengoptimalkan dana pihak ketiga yang 

sudah diperoleh, sehingga akan memaksimalkan pendapatan yang berasal dari kredit.  

   

2.1.6.2 Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Perhitungan LDR dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut: (Lampiran 1e Surat 

Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)  

  

 

 

Kredit yang dimaksudkan dari perhitungan di atas merupakan total kredit yang diberikan 

oleh bank, sedangkan Dana Pihak Ketiga adalah total dana yang dihimpun oleh bank, baik 
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berupa giro, tabungan, maupun deposito. Dari hasil perhitungan ini, akan didapatkan persentase 

besarnya penyaluran kredit atas dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. 

 

2.1.6.3 Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Laba di Masa Mendatang 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur 

besarnya dana pihak ketiga yang ditempatkan dalam bentuk kredit. Semakin tinggi LDR, maka 

semakin tinggi pula dana yang disalurkan bank kepada masyarakat, sehingga kesempatan bank 

untuk memperoleh laba pun semakin tinggi. (Nusantara: 2009). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa LDR memiliki hubungan yang positif terhadap Laba di masa mendatang. 

Pahlevie (2009), dalam penelitiannya pun mendapatkan hasil yang sama, bahwa LDR 

memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap perubahan laba di masa mendatang. Hal 

ini dikarenakan semakin tinggi LDR suatu bank, maka semakin besar kredit yang disalurkan, 

yang akan meningkatkan pendapatan bunga bank, sehingga akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya perubahan laba. 

Sementara, dalam penelitian yang dilakukan oleh Artwienda (2009), hasil yang 

didapatkan adalah LDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap perubahan laba. Hal ini 

bisa saja terjadi karena pelaksanaan pengucuran kredit tidak sesuai dengan ekspektasi. Dengan 

adanya hal ini, maka menyebabkan laba tidak meningkat sesuai dengan harapan dari manajemen 

bank tersebut. 
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2.1.7 Net Interest Margin (NIM) 

2.1.7.1 Konsep Net Interest Margin (NIM) 

Menurut Ariyanti (2010), NIM menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan 

pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, mengingat 

pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga (spread) dari kredit yang 

disalurkan. Pendapatan diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan 

dikurangi dengan biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan. NIM suatu bank dikatakan 

sehat apabila nilainya di atas 2%.   

Net Interest Margin mengukur seberapa besar spread antara pendapatan dan biaya bunga 

yang berhasil didapat oleh bank. Besarnya marjin ini dipengaruhi oleh kontrol yang ketat dalam 

pemberian kredit sehingga bank bisa mendapatkan pendapatan bunga yang maksimal, dan 

sumber dana yang murah dalam rangka meminimalkan biaya bunga yang harus dibayarkan bank 

kepada pemilik dana (nasabah). (Rose dan Hudgins: 2008) 

 

2.1.7.2 Perhitungan Net Interest Margin (NIM) 

Perhitungan mengenai NIM dapat dilakukan sebagai berikut: (Lampiran 1d Surat Edaran 

Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004) 

 

 

 

Pendapatan bunga bersih yang ditunjukkan dalam rumus di atas memperlihatkan total 

pendapatan bank yang berasal dari bunga kredit. Sedangkan rata-rata aktiva produktif yang 

dimaksud di sini adalah besarnya total kredit yang disalurkan oleh bank. Sehingga dari 
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perhitungan di atas, didapatlah persentase besarnya marjin pendapatan bank yang berasal dari 

bunga. 

 

2.1.7.3 Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Laba di Masa Mendatang 

NIM mengacu kepada pendapatan operasional bank yang terutama berasal dari kegiatan 

pemberian kredit yang dalam prakteknya memiliki berbagai risiko kredit (kredit bermasalah), 

bunga (negative spread), kurs valas (jika kredit diberikan dalam bentuk valas), dan sebagainya. 

Semakin besar nilai NIM, menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. 

(Dewanti: 2009). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa NIM dan Laba mempunyai 

hubungan positif. 

Penelitian yang dilakukan Ariyanti (2010), mengenai pengaruh NIM terhadap perubahan 

laba, menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam penelitiannya, NIM disebutkan berpengaruh tidak 

signifikan negatif terhadap perubahan laba, karena pada periode penelitian, variabel NIM 

menunjukkan kenaikan nilai, akan tetapi perubahan laba mengalami penurunan. 

Rahman (2009) dalam penelitiannya, mendapatkan hasil yang berbeda. Dalam 

penelitiannya, Rahman menemukan bahwa pengaruh NIM dan perubahan laba adalah positif 

tetapi tidak signifikan. Tidak signifikannya NIM terhadap perubahan laba adalah karena 

manajemen bank belum mampu mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan 

terutama dari spread bunga tabungan, kredit dan investasi. 
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2.1.8 Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

2.1.8.1 Konsep Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasionalnya. 

BOPO merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan aktivitas 

utamanya terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Aktivitas utama bank 

seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasional lainnya, 

sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan 

dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil rasio BOPO 

menunjukkan semakin efisien suatu bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. (Ariyanti: 

2010) 

Menurut Almilia dan Herdinigtyas (2005), BOPO sering juga disebut dengan rasio 

efisiensi. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini, 

maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank, sehingga kemungkinan suatu 

bank dalam kondisi bermasalah juga semakin juga. Hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin 

kecil BOPO, maka semakin bagus kinerja keuangan bank. 

 

2.1.8.2 Perhitungan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Perhitungan BOPO dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut: (Lampiran 1d Surat 

Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)  
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Beban operasional yang dimaksud di sini, seperti beban tenaga kerja / pegawai, beban 

bunga, beban adminstrasi, dan sebagainya, sedangkan pendapatan operasional, berasal dari 

bunga kredit, biaya administrasi nasabah, dan sebagainya.  

 

2.1.8.3 Pengaruh Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Laba di Masa Mendatang 

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional atau yang lebih dikenal 

dengan BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan 

biaya operasi terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil BOPO menunjukkan tingkat 

efisiensi bank yang semakin tinggi dalam menjalankan aktivitas usahanya. (Dewanti: 2009). 

Maka dapat disimpulkan bahwa BOPO memiliki hubungan yang negatif terhadap Laba. 

Ariyanti (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa BOPO tidak berpengaruh 

signifikan negatif terhadap perubahan laba. Hal ini disebabkan pada periode penelitian nilai 

BOPO mengalami perubahan yang positif, dan pada saat yang bersamaan, perubahan laba juga 

mengalami kenaikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti (2010) memperkuat penelitian yang dilakukan 

oleh Pahlevie (2009), karena hasil yang ditunjukkan dari penelitiannya juga tidak berpengaruh 

signifikan negatif. Dalam penelitiannya, Pahlevie mengambil kesimpulan bahwa pendapatan 

bank dewasa ini tidak hanya berasal dari pendapatan operasional, tetapi juga dari pendapatan non 

operasional, sehingga berkontribusi dalam peningkatan laba perusahaan.   
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2.2 Penelitian Sebelumnya 

Pahlevie (2009) meneliti tentang pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO dan EAQ 

terhadap perubahan laba bank umum di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

laporan keuangan periode 2004-2007. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa LDR dan 

NPL merupakan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan laba secara signifikan. Sedangkan 

CAR, NIM, BOPO, dan EAQ tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba. 

Penelitian yang dilakukan Rahman (2009), menganalisis pengaruh CAR, NIM, BOPO, 

LDR, NPL terhadap perubahan laba pada bank non devisa di Indonesia periode 2003-2007. Hasil 

yang didapat, CAR, BOPO, LDR, dan NPL merupakan variabel yang mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan NIM tidak mempengaruhi laba secara signifikan. 

Artwienda (2009) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh CAR, NPL, 

BOPO, NIM, dan LDR terhadap perubahan laba, dengan membandingkan antara bank besar dan 

bank kecil di Indonesia periode tahun 2004-2007. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut 

adalah, pada bank besar, CAR, NPL, BOPO, dan NIM merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi laba secara signifikan, sedangkan LDR tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap perubahan laba. Akan tetapi, pada bank kecil, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan laba secara signifikan adalah BOPO dan NIM. Sedangkan CAR, 

NPL, dan LDR tidak mempengaruhi perubahan laba secara signifikan. 

Ariyanti (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NIM, LDR, 

NPL, BOPO, ROA, dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Perubahan Laba pada Bank Umum 

di Indonesia” menyatakan bahwa LDR dan NPL merupakan variabel yang mempengaruhi 

perubahan laba secara signifikan. Sedangkan CAR, NIM, BOPO, ROA, dan Kualitas Aktiva 

Produktif tidak mempengaruhi perubahan laba secara signifikan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam 

menilai tingkat kesehatan suatu bank. Dengan adanya laporan keuangan ini, maka pihak-pihak 

yang berkepentingan seperti Bank Indonesia selaku regulator perbankan, masyarakat sebagai 

pihak yang mempercayakan dananya untuk disimpan di industri perbankan, bisa mengetahui 

bagaimana kondisi dari suatu bank. 

Dalam menganalisis laporan keuangan, pada umumnya digunakan rasio keuangan. 

Dengan menggunakan rasio-rasio inilah, para pihak pengguna laporan keuangan menilai kinerja 

suatu bank dan memprediksi kondisi bank tersebut di masa yang akan datang. Selain rasio 

keuangan, penilaian kinerja suatu bank juga dilihat dari laba atau rugi yang didapat dari aktivitas 

usahanya dalam satu periode. Hal berikutnya yang dapat dijadikan dasar dalam penilaian kinerja 

suatu bank adalah laporan arus kas. Arus kas, terutama yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan cerminan dari kemampuan entitas, dalam hal ini bank, untuk menghasilkan kas atau 

setara kas, dan membayar atau memenuhi kewajibannya tanpa mengandalkan sumber pendanaan 

dari luar. Oleh sebab itu, arus kas dari aktivitas operasi dapat menjadi salah satu faktor untuk 

melihat prospek pertumbuhan laba di masa mendatang. 

Untuk mempermudah penelitian, maka kerangka penelitian penulis dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka dapat dibentuklah suatu hipotesis terkait dengan 

penelitian ini sebagai berikut: 

Ha1 : Laba mempunyai pengaruh positif terhadap laba di masa mendatang 

Ha2 : NPL mempunyai pengaruh negatif terhadap laba di masa mendatang 

Ha3 : LDR mempunyai pengaruh positif terhadap laba di masa mendatang 

Ha4 : NIM mempunyai pengaruh positif terhadap laba di masa mendatang 

Ha5 : BOPO mempunyai pengaruh negatif terhadap laba di masa mendatang 

Ha6 : Laba, NPL, LDR, NIM, dan BOPO mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba 

di masa mendatang 

 

Laba 

Laba 

Laba 

 

NPL 

Laba 

Laba 

 

LDR 

Laba 

Laba 

 

NIM 

Laba 

Laba 

 

BOPO 

Laba 

Laba 

 

Laba Masa Depan 

Laba 

Laba 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

3.1.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data-data rasio keuangan. Rasio 

yang digunakan adalah Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest 

Margin (NIM), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Data rasio 

keuangan tersebut diperoleh langsung dari Direktori Perbankan Indonesia tahun 2004 sampai 

2009.  

 

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dari sumber-sumber 

sebagai berikut: 

1) Studi literatur yang mencakup buku, jurnal, skripsi, tesis dan penelitian terdahulu yang 

memiliki kaitan dengan judul penelitian 

2) Download dari website Bank Indonesia dan website bank-bank sampel 
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3.1.3 Metode Pengumpulan Sampel 

Pemilihan sampel yang digunakan peneliti adalah metode purposive sampling, di mana 

sampel yang dipilih memiliki beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. (Sekaran, 

2006: 136). 

Kriteria yang penulis tetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Bank yang menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia pada tahun 2004 

sampai 2009 

2. Bank yang termasuk ke dalam 10 bank terbesar dilihat dari jumlah aset yang dimilikinya 

per tanggal 31 Desember 2009 

 

Tabel 3.1 

10 Bank Terbesar di Indonesia dari Segi Aset Tahun 2009 

No. Nama Bank
Total Aset        

(dalam Miliar Rp)

Pangsa 

Terhadap 

Aset Bank 

Umum (%)

1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 375.239                     15,00

2 PT BRI (Persero) Tbk 318.447                     12,73

3 PT Bank Central Asia Tbk 283.182                     11,32

4 PT BNI (Persero) Tbk 226.911                     9,07

5 PT Bank CIMB Niaga, Tbk 106.889                     4,27

6 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 96.806                       3,87

7 PT Pan Indonesia Bank, Tbk 76.270                       3,05

8 PT BII Tbk 58.737                       2,35

9 PT BTN (Persero) Tbk 58.841                       2,34

10 PT Bank Permata Tbk 56.213                       2,24

Total 1.657.535                  66,24  

(sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2010) 
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3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel independent dan variabel dependent yang 

terdiri dari: 

1) Variabel Independent, yang meliputi: 

a) Laba, yaitu dengan melihat laba bersih masing-masing bank per tanggal 31 

Desember, tahun 2004 sampai dengan 2009. 

b) Non Performing Loan (NPL), yaitu rasio yang membandingkan antara kredit 

bermasalah dengan total kredit yang disalurkan oleh bank. Rasio ini didapat secara 

langsung dari Direktori Perbankan Indonesia tahun 2004 – 2009.  

c) Loan to Deposit Ratio (LDR), yaitu rasio yang membandingkan antara kredit yang 

disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Rasio ini 

didapat secara langsung dari Direktori Perbankan Indonesia tahun 2004 – 2009. 

d) Net Interest Margin (NIM), yaitu rasio yang membandingkan antara pendapatan 

bunga bersih terhadap aktiva-aktiva produktif yang dimiliki bank. Rasio ini didapat 

secara langsung dari Direktori Perbankan Indonesia tahun 2004 – 2009. 

e) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), yaitu rasio yang 

mempelihatkan tingkat efisiensi bank atas kegiatan operasionalnya. Rasio ini didapat 

secara langsung dari Direktori Perbankan Indonesia tahun 2004 – 2009. 

 

2) Variabel dependent 

Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba masa mendatang 

yang bisa dideskripsikan sebagai Laba t+1. Nilai yang diambil untuk variabel ini adalah 

laba bersih, per tanggal 31 Desember tahun 2005 sampai dengan 2010. 
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3.3 Teknik Analisis 

Untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis dari penelitian ini, maka digunakan metode 

penelitian yang bersifat kuantitatif. Teknik yang digunakan adalah dengan model regresi 

berganda, yang dipakai untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan 

beberapa variabel independen. Untuk mengestimasi model tersebut diterapkan metode kuadrat 

terkecil (Ordinary Least Square – OLS). (Winarno: 2009).  

Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

LABAi, t+1 = ß0 + ß1LABAit + ß2NPLit + ß3LDRit + ß4NIMit + ß5BOPOit + eit 

Keterangan: 

LABAi, t+1 : Laba di masa mendatang 

ß0 : Konstanta 

ß1 – ß5 : Koefisien regresi 

LABAit : Laba 

NPL : Non Performing Loan 

LDR : Loan to Deposit Ratio 

NIM : Net Interest Margin 

BOPO : Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

e : Error  

i : cross section identifiers 

t : time series identifiers 
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3.4  Analisis Regresi Data Panel 

1. Metode Common-Constant Effect 

Dalam metode Common-Constant Effect, hasil analisis regresi dianggap berlaku pada 

semua objek pada semua waktu (Winarno, 2009). 

2. Metode Fixed Effect 

Metode Fixed Effect adalah suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan konstan 

antar objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Satu objek memiliki konstan 

yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien 

regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (Winarno, 2009). 

3. Metode Random Effect 

Efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang 

menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian (Winarno, 2009) 

4. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Jika nilai adjusted R
2 

makin mendekati satu maka makin baik kemampuan model tersebut 

dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya. 

 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji kualitas data digunakan uji asumsi klasik, terdapat empat asumsi yang 

meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Winarno (2009) mengungkapkan bahwa salah satu asumsi analisis statistika adalah data 

terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan pada beberapa variabel sekaligus 
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dengan menggunakan histogram dan Jarque-Bera. Bila Jarque-Bera tidak signifikan 

maka data terdistribusi normal. Bila probabilitas lebih besar dari 5% (dapat disesuaikan) 

maka data terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Winarno (2009) menjelaskan pengertian multikolinieritas adalah suatu kondisi adanya 

hubungan linear antar variabel independen, karena melibatkan beberapa variabel 

independen maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana 

(terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen). Kondisi terjadinya 

multikolinier ditunjukkan dengan berbagai informasi berikut: 

a. Nilai R
2 
tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan. 

b. Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen, apabila 

koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinieritas. 

Jika nilai Fhitung > Fkritis pada ά dan derajat kebebasan tertentu, maka model penelitian 

masih mengandung unsur multikolineritas. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas untuk melihat residual yang memiliki nilai rata-rata nol, memiliki 

varian yang konstan, dan tidak saling berhubungan antara residual observasi yang satu 

dengan residual observasi yang lainnya. Ada beberapa metode untuk mengidentifikasi 

ada tidaknya masalah heteroskedastisitas, salah satunya adalah Uji White. Jika nilai 

probabilitasnya lebih kecil dari ά = 5% maka data tersebut bersifat hetersoskedastisitas 

(Winarno, 2009) 

4. Uji Autokorelasi 
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Autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya. Biasanya muncul pada data yang bersifat runtun waktu, karena 

berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa sebelumnya. 

Cara untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi salah satunya adalah dengan Uji 

Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson merupakan salah satu uji yang paling banyak 

digunakan untuk mengindikasikan adanya autokorelasi. Nilai d berada di kisaran 0 

hingga 4. Jika nilai d berada di antara du – 4 maka tidak terdapat autokorelasi. Jika nilai d 

berada di antara 0-dL maka data tersebut mengandung korelasi positif (Winarno, 2009). 

 

3.6 Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka akan dilakukan uji t dan uji f. 

1. Uji Parsial (uji t) 

Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh (p-value) lebih kecil dari 0,05 maka H0 dapat 

ditolak atau dengan ά = 5% variabel independen tersebut berhubungan secara statistis 

terhadap variabel dependennya. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah 

jika probabilitas < 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa Laba, NPL, LDR, NIM, dan 

BOPO, berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba di masa mendatang. Begitu juga 

sebaliknya. 

2. Uji Simultan (uji F) 

Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif tidak dapat ditolak atau 

dengan ά = 5% variabel independen secara statistis mempengaruhi variabel dependen secara 

bersama-sama.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Jumlah Bank Umum yang beroperasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebanyak 121 

bank. Semua bank tersebut, melaporkan laporan keuangannya setiap tahun pada Bank Indonesia 

sebagai regulator perbankan di Indonesia. Dari 121 bank tersebut, 10 Bank terbesar dari segi 

aset, menguasai 66,24% dari seluruh total aset perbankan di Indonesia. Dengan pertimbangan 

bahwa ke sepuluh bank tersebut menguasai aset perbankan lebih dari 50%, maka penulis 

memutuskan untuk menjadikannya sampel bagi penelitian ini. 10 Bank terbesar dari segi aset per 

tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Perusahaan Sampel 

No. Nama Bank
Total Aset        

(dalam Miliar Rp)

Pangsa 

Terhadap 

Aset Bank 

Umum (%)

1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 375.239                     15,00

2 PT BRI (Persero) Tbk 318.447                     12,73

3 PT Bank Central Asia Tbk 283.182                     11,32

4 PT BNI (Persero) Tbk 226.911                     9,07

5 PT Bank CIMB Niaga, Tbk 106.889                     4,27

6 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 96.806                       3,87

7 PT Pan Indonesia Bank, Tbk 76.270                       3,05

8 PT BII Tbk 58.737                       2,35

9 PT BTN (Persero) Tbk 58.841                       2,34

10 PT Bank Permata Tbk 56.213                       2,24

Total 1.657.535                  66,24  
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan distribusi dari variabel-

variabel yang ada di dalam penelitian ini. Hasil statistik deskriptif menunjukkan informasi 

mengenai jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai tengah (median), nilai maksimum, 

nilai minimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel independen dan variabel 

dependen. 

Tabel 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif 

 
 LABAT LABA NPL LDR NIM BOPO  

 Mean  13.95914  13.82632  0.021139  0.733422  0.057878  0.813639  Mean 
 Median  13.72770  13.49409  0.017400  0.789300  0.056100  0.831000  Median 
 Maximum  16.03670  15.78339  0.060600  1.018300  0.083100  0.904900  Maximum 
 Minimum  12.59475  12.59475  0.001400  0.306000  0.041100  0.603300  Minimum 
 Std. Dev.  0.990108  0.922652  0.013415  0.172992  0.009335  0.081236  Std. Dev. 
 Skewness  0.638097  0.722065  0.819092 -0.444204  0.805647 -0.923339  Skewness 
 Kurtosis  2.274026  2.322627  3.337524  2.337185  3.501818  2.870101  Kurtosis 

 

Hasil deskriptif di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) variabel laba masa 

mendatang (LABAT) dari 10 Bank terbesar di Indonesia periode 2004-2009 adalah sebesar Rp 

1.154.456 juta dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 2,692 juta. Laba masa mendatang terbesar 

dimiliki oleh Bank Mandiri pada tahun 2009, yaitu sebesar Rp 9.218.298 juta, sedangkan 

perubahan laba masa mendatang terkecil dimiliki oleh Bank Permata pada tahun 2004 yaitu 

sebesar Rp 295.005 juta. Standar deviasi dari variabel ini memiliki nilai yang lebih kecil dari 

nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan 

baik. 
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Variabel laba (LABA) dari sampel penelitian menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 

1,010,868 juta, dengan standar deviasi sebesar Rp 2,516 juta. Nilai mean yang lebih besar dari 

standar deviasi menunjukkan bahwa data dalam variabel ini telah terdistribusi dengan baik. Nilai 

tertinggi untuk variabel ini berasal dari Bank Mandiri tahun 2009 sebesar Rp 7.155.464 juta dan 

nilai terendah sebesar Rp 295.005 juta yang dimiliki oleh Bank Permata tahun 2005.     

Variabel berikutnya yaitu Non Performing Loan (NPL), yang dalam penelitian ini, nilai 

rata-rata dari variabel ini adalah sebesar 0,021139 dengan standar deviasi sebesar 0,013415. 

Nilai mean yang lebih tinggi dari pada standar deviasi, menunjukkan bahwa data dalam variabel 

ini terdistribusi dengan baik. Nilai tertinggi untuk variabel ini sebesar 0,060600 yang berasal dari 

Bank Mandiri tahun 2006 dan nilai terendah berasal dari Bank BCA tahun 2008 sebesar 0,0014. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 

0,733422 dan standar deviasi sebesar 0,172992. Dari angka tersebut terlihat bahwa nilai standar 

deviasi lebih kecil dari mean, yang menunjukkan bahwa data-data dalam variabel ini terdistribusi 

secara baik. Nilai terendah dalam variabel ini sebesar 0,306000 yang dimiliki oleh Bank BCA 

tahun 2004 dan nilai tertinggi sebesar 1,018300 yang dimiliki oleh Bank BTN tahun 2008. 

Variabel berikutnya dalam penelitian ini adalah Net Interest Margin (NIM), yang nilai 

rata-ratanya sebesar 0,057878 dengan standar deviasi sebesar 0,009335. Dengan nilai mean yang 

lebih tinggi dari pada standar deviasi, mengindikasikan bahwa data dalam variabel ini telah 

terdistribusi dengan baik. NIM dengan nilai tertinggi sebesar 0,083100 dimiliki oleh Bank 

Danamon pada tahun 2008, sedangkan nilai terendah dimiliki oleh Bank Mandiri pada tahun 

2004 sebesar 0,041100. 
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Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dari seluruh sampel 

dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0,813639 dengan standar deviasi sebesar 

0,081236. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa data-data dalam 

variabel ini terdistribusi secara baik. Nilai tertinggi dari BOPO dalam penelitian ini sebesar 

0,904900 yang dimiliki oleh Bank BII pada tahun 2007 dan nilai terendah berasal dari Bank 

Danamon pada tahun 2006 dengan nilai sebesar 0,603300. 

 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda data panel. Namun, sebelum 

analisis regresi tersebut dilakukan, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik ini diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan 

estimator linier yang baik. Uji asumsi klasik dilakukan melalui 4 asumsi, yaitu uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk melihat apakah data yang diperoleh dari 

penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak, karena dalam penggunaan teknik analisis 

regresi berganda mensyaratkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.  

Uji normalitas dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque Bera, di mana hipotesis 

dari uji tersebut adalah sebagai berikut: 
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Ho : nilai ui berdistribusi normal 

Ha : nilai ui tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Ho diterima bila signifikansi statistik Jarque Bera > 0.05 

Ha diterima bila signifikansi statistik Jarque Bera ≤ 0.05 

Data awal yang diperoleh dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal karena data 

tersebut merupakan data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan, sehingga fluktuasi sebaran 

data masih sangat tinggi. Untuk variabel LABAT dan LABA, data yang didapat merupakan data 

real sehingga terlebih dahulu digunakan operasi logaritma natural (ln) sehingga bisa didapat 

angka berupa persentase. Setelah keseluruhan data sudah berbentuk persentase, langkah 

berikutnya adalah melakukan penghapusan beberapa data outlier pada variabel dependen dan 

independen dari penelitian ini. Setelah dilakukan penghapusan beberapa outlier, maka 

didapatkanlah data yang terdistribusi normal seperti pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

 
 Jarque-Bera  3.682671  4.346596  4.779178  2.098843  4.865484  5.854624  Jarque-Bera 
 Probability  0.158605  0.113802  0.091667  0.350140  0.087796  0.053541  Probability 

        
 Sum  572.3246  566.8790  0.866700  30.07030  2.373000  33.35920  Sum 
 Sum Sq. Dev.  39.21252  34.05150  0.007198  1.197053  0.003485  0.263972  Sum Sq. Dev. 

        
 Observations 41 41 41 41 41 41  Observations 
 Cross sections 10 10 10 10 10 10  Cross sections 

 

 

Tabel 4.3 menunjukkan nilai probabilitas dari masing-masing variabel, baik dependen 

maupun independen. Nilai probabilitas dari LABA, NPL, LDR NIM, dan BOPO, secara 

berturut-turut yaitu 0,113802; 0,091667; 0,350140; 0,087796; 0,053541. Melihat dari 
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probabilitas dari seluruh variabel independen yang nilainya di atas 0,05 dengan tingkat 

keyakinan 95%, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah terdistribusi secara 

normal, dan menerima Ho. Variabel terikat dari penelitian ini yaitu LABAT, mempunyai 

probabilitas sebesar 0,158605, di mana nilai ini lebih besar dari α = 5%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel tersebut juga telah terdistribusi secara normal. 

Cara lain dalam melihat normalitas dari penelitian ini adalah dengan cara melihat grafik 

histogram seperti di bawah ini: 
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Minimum -1.060571
Std. Dev.   0.377714
Skewness  -0.669899
Kurtosis   3.579973

Jarque-Bera  3.641188
Probability  0.161930

 

Grafik histogram di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah terdistribusi secara 

normal. Hal tersebut dapat terlihat dari besarnya probabilitas 0,161930 yang berada di atas α = 

0,05. Dengan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal, 

sehingga menolak Ha  dan menerima Ho. 

 

Gambar 4.1 

Grafik Histogram 
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4.2.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas berfungsi untuk menguji apakah terdapat korelasi linier antar 

variabel independen. Uji asumsi klasik mensyaratkan bahwa data yang didapat dalam penelitian 

harus bebas dari unsur multikolinieritas. Cara untuk melihat ada atau tidaknya masalah 

multikolinieritas adalah dengan menggunakan correlation matrix. 

 
 

Tabel 4.4 

Hasil Correlation Matrix 
 

 LABA NPL LDR NIM BOPO 
LABA  1.000000 -0.272728 -0.496414  0.194194 -0.678771 
NPL -0.272728  1.000000 -0.086806 -0.408842  0.395377 
LDR -0.496414 -0.086806  1.000000  0.257123  0.397444 
NIM  0.194194 -0.408842  0.257123  1.000000 -0.246887 

BOPO -0.678771  0.395377  0.397444 -0.246887  1.000000 
 
 

Syarat untuk menguji multikolinearitas ini dengan melihat koefisien korelasi. Apabila 

korelasi antar variabel kurang dari 0,85, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas 

dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. Hasil yang didapat dari correlation matrix 

di atas menunjukkan bahwa korelasi antar variabel menunjukkan koefisien yang cukup rendah. 

Koefisien tertinggi adalah sebesar 0,397444, yaitu koefisien yang menunjukkan hubungan antara 

LDR dengan BOPO. Dari hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar 

variabel  

 

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan residual 

dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi. 
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Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji White. Uji White 

dilakukan dengan kriteria penentuan berdasarkan nilai signifikansi Chi-Square sebagai berikut: 

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob. χ
2 
> 0.05 

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob. χ
2  

≤ 0.05 

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam model ini adalah: 

Ho : tidak terdapat masalah heteroskdastisitas dalam model 

Ha : terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

 
Tabel 4.5 

Hasil Uji White 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.219674     Prob. F(15,25) 0.3205 

Obs*R-squared 17.32527     Prob. Chi-Square(15) 0.2998 
Scaled explained SS 15.12246     Prob. Chi-Square(15) 0.4426 

     
     

 

Hasil uji White di atas menunjukkan bahwa nilai χ
2
 sebesar 0,2998. Nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji heteroskedastisitas dari penelitian 

ini diterima. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan bebas heteroskedastisitas. 

 

4.2.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode sebelumnya di mana 

pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan  

dengan metode Breusch-Godfrey atau LM Test. Uji Breusch-Godfrey dilakukan dengan criteria 

penentuan berdasarkan nilai signifikansi chi-square sebagai berikut: 
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Ho diterima dan Ha ditolak jika prob. χ
2 
> 0.05 

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob. χ
2  

≤ 0.05 

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam model ini adalah: 

Ho : tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model 

Ha : terdapat masalah autokorelasi dalam model 

 

Tabel 4.6  

Uji Autokorelasi 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.044255     Prob. F(1,35) 0.3138 

Obs*R-squared 1.187330     Prob. Chi-Square(1) 0.2759 
     
     

 

Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas χ
2
 sebesar 0,2759. 

Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini 

bebas dari autokorelasi. 

 

4.2.3 Model Estimasi Regresi Pooled Data 

Data panel atau pooled data Data panel atau pooled data adalah kombinasi dari data time 

series dan cross section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi di antara 

variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran 

regresi. Penentuan model estimasi regresi Pooled Data antara model common offect (OLS), fixed 

effect, atau random effect dilakukan dengan melakukan uji Chow dan uji Hausman. 
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4.2.3.1 Chow Test 

Chow Test digunakan untuk memilih model yang akan digunakan, apakah model common 

effect (OLS) atau fixed effect. Uji Chow dilakukan setelah dilakukan estimasi regresi dengan 

fixed effect terlebih dahulu. Hipotesis yang digunakan dalam Chow Test adalah sebagai berikut: 

 

H0 : Menggunakan model common effect 

Ha : Menggunakan model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Ho diterima bila signifikansi χ
2
 > 0.05 

Ha diterima bila signifikansi  χ
2
 ≤ 0.05 

Hasil dari Chow Test adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7  

Hasil Uji Chow 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.554745 (9,26) 0.0297 

Cross-section Chi-square 25.976571 9 0.0021 
     
     

 

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, nilai probabilitas χ
2 

 adalah sebesar 0.0021. Nilai tersebut 

lebih rendah dari nilai kritis Chi-Squares adalah sebesar 0.05. Dengan demikian, H0 dinyatakan 

ditolak, sehingga penelitian ini menggunakan model Fixed Effect dan dapat dilanjutkan ke uji 

Hausman. 
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4.2.3.2 Hausman Test 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled data antara 

model fixed effect dan random effect. Statistik uji Hausman mengikuti statistik Chi Square. 

Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Menggunakan model random effect 

Ha : Menggunakan model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Ho diterima bila χ2 > Chi-Squares Statistics 

Ha diterima bila χ2 ≤ Chi-Squares Statistics 

Dalam uji Hausman diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 

 Hasil Uji Hausman 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: Untitled    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 22.433111 5 0.0004 
     
     

 

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut, nilai Chi-Squares hitung (Chi-Squares Statistics) adalah 

sebesar 22.433111. Sedangkan apabila dilihat melalui tabel Chi-Squares, dengan α = 5% dan 

variabel independen sebanyak 5, nilai χ2 sebesar 11.07. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Chi-

Squares hitung lebih besar dari χ2 tabel, maka H0 yang menyatakan model dengan menggunakan 

metode Random Effect ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa model estimasi persamaan 

regresi menggunakan Fixed Effect. 
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4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini, seperti yang sudah dijelaskan dalam Metodologi Penelitian, menggunakan 

metode analisis regresi linier berganda. Jumlah sampel secara keseluruhan selama 6 tahun adalah 

sebanyak 60. Dalam rangka untuk memenuhi uji normalitas, maka telah dilakukan penghapusan 

outlier, sehingga jumlah sampel keseluruhan selama periode penelitian sebanyak 41. Setelah 

dilakukan uji Chow dan uji Hausman, maka diketahui bahwa model yang sesuai untuk penelitian 

ini adalah model fixed effect, dengan persamaan sebagai berikut: 

LABAi, t+1 = ß0 + ß1LABAit + ß2NPLit + ß3LDRit + ß4NIMit + ß5BOPOit + eit 

Hasil dari regresi model fixed effect adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

 
Dependent Variable: LABAT?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 11/03/11   Time: 01:29   
Sample: 2004 2009   
Included observations: 6   
Cross-sections included: 10   
Total pool (unbalanced) observations: 41  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.794442 3.289250 2.977713 0.0062 

LABA? 0.297832 0.198679 1.499062 0.1459 
NPL? -10.06105 5.950992 -1.690652 0.1029 
LDR? 1.372531 0.642789 2.135274 0.0423 
NIM? -24.22762 13.45047 -1.801248 0.0833 

BOPO? 0.805088 1.226562 0.656378 0.5173 
Fixed Effects (Cross)     

_MANDIRI—C 1.350500    
_BRI—C 1.749178    
_BCA—C 1.498133    
_BNI—C 0.541579    

_NIAGA—C -0.115793    
_DANAMON—C 0.514523    

_PANIN—C -0.434135    
_BII—C -0.467025    

_BTN—C -0.997452    
_PERMATA—C -0.682606    

     
      Effects Specification   
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Cross-section fixed (dummy variables) 
     
     R-squared 0.922767     Mean dependent var 13.95914 

Adjusted R-squared 0.881180     S.D. dependent var 0.990108 
S.E. of regression 0.341293     Akaike info criterion 0.964080 
Sum squared resid 3.028501     Schwarz criterion 1.590997 
Log likelihood -4.763639     Hannan-Quinn criter. 1.192368 
F-statistic 22.18883     Durbin-Watson stat 2.269739 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

LABAi,t+1 = 9.794442 + 0.297832LABAit – 10.06105NPLit + 1.372531LDRit - 

24.22762NIMit + 0.805088BOPOit + eit 

 

a. Jika laba (LABA), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net 

Interest Margin (NIM), dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) diasumsikan konstan, maka laba masa mendatang akan naik  sebesar 9,794442 

persen.  

b. Koefisien regresi untuk laba masa kini (LABA) sebesar 0,297832. Hal ini menunjukkan 

bahwa  laba masa mendatang pada sampel bank periode 2004-2009 akan naik sebesar
 

0,297832 persen untuk setiap kenaikan satu persen pada laba dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

c. Koefisien regresi untuk Non Performing Loan (NPL) sebesar -10,06105. Hal ini 

menunjukkan bahwa laba masa mendatang sampel penelitian akan mengalami penurunan 

sebesar 10,06105 persen untuk setiap kenaikan satu persen NPL dengan asumsi variabel 

lain konstan. 

d. Koefisien regresi untuk Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 1,372531. Artinya adalah, 

setiap kenaikan satu persen pada LDR maka akan mengakibatkan peningkatan pada laba 
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masa mendatang bank yang menjadi sampel penelitian sebesar 1,372531 persen, dengan 

asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. 

e. Koefisien regresi untuk Net Interest Margin (NIM) sebesar -24,22762. Maksudnya adalah 

perubahan laba masa mendatang akan mengalami penurunan sebesar 24,22762 persen 

untuk setiap kenaikan satu persen NIM, di mana variabel lain dianggap konstan. 

f. Koefisien regresi untuk Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) sebesar 0,805088. Hal ini berarti bahwa setiap satu persen kenaikan BOPO akan 

mengakibatkan kenaikan perubahan laba masa mendatang sebesar 0,805088 persen, di 

mana variabel lain dianggap konstan. 

 

4.2.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara variabel independen dan dependen. Koefisien 

determinasi juga digunakan untuk mengukur dan melihat seberapa baik atau buruk data yang 

digunakan untuk mengestimasi persamaan regresi.  

Berdasarkan hasil regresi berganda dengan model fixed effect, koefisien determinasi (R
2
) 

adalah sebesar 0,922767 atau 92,28%, sedangkan adjusted R
2
 sebesar 0,881180 atau 88,12%. 

Hal ini menunjukkan bahwa LABA, NPL, LDR, NIM, dan BOPO mampu menjelaskan laba di 

masa mendatang sebesar 88,12%. Sisanya, yaitu sebesar 11,88%, dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. Variabel lain yang bisa mempengaruhi 

perubahan laba di masa mendatang bisa berupa Capital Adequacy Ratio (CAR), Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP), Return On Assets (ROA), dan lain sebagainya. 
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4.2.6 Analisis Uji Hipotesis 

4.2.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel bebas secara 

individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t tersebut adalah sebagai berikut: 

Ha1 : Laba mempunyai pengaruh positif terhadap laba di masa mendatang 

Dari tabel hasil analisis regresi di atas menunjukkan bahwa probabilitas LABA menunjukkan 

nilai sebesar 0,1459 atau lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Nilai koefisien regresinya 

menunjukkan nilai 0,297832, yang berarti bahwa Laba mempunyai pengaruh positif terhadap 

Laba di masa mendatang, sehingga bisa dinyatakan bahwa Ha1 diterima. Dengan kata lain, Laba 

berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap perubahan laba di masa mendatang.  

Ha2 : NPL mempunyai pengaruh negatif terhadap laba di masa mendatang 

Probabilitas variabel NPL dalam tabel hasil analisis regresi di atas menunjukkan nilai sebesar 

0,1029. Nilai ini lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Koefisien regresi dari NPL 

menunjukkan nilai sebesar -10,06105 sehingga bisa dinyatakan bahwa penelitian ini menerima 

Ha2. Dengan kata lain, variabel NPL memberikan pengaruh negatif namun secara tidak 

signifikan kepada variabel perubahan laba masa mendatang. 

Ha3 : LDR mempunyai pengaruh positif terhadap laba di masa mendatang 

Variabel LDR dalam analisis regresi berganda penelitian ini menunjukkan probabilitas sebesar 

0,0423, yang lebih kecil dari nilai siginifikan 0,05. Nilai koefisien regresi dari LDR adalah 

sebesar 1,372531. Hal ini berarti LDR mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap 

perubahan laba di masa mendatang sehingga Ha3 diterima. 
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Ha4 : NIM mempunyai pengaruh positif terhadap laba di masa mendatang 

Variabel NIM mempunyai probabilitas sebesar 0,0833 dengan signifikansi sebesar 0,05. Nilai 

koefisien regresi dari NIM adalah sebesar -24,22762. Hal ini berarti bahwa NIM mempengaruhi 

perubahan laba di masa mendatang secara negatif dan tidak signifikan karena nilai probabilitas 

lebih kecil dari nilai signifikansi. Dengan demikian, Ha4 ditolak. 

Ha5 : BOPO mempunyai pengaruh negatif terhadap laba di masa mendatang 

BOPO dalam penelitian ini menunjukkan probabilitas sebesar 0,5173, lebih besar dari nilai 

signifikan sebesar 0,05. Nilai koefisien regresi dari BOPO adalah sebesar 0,805088. Hal ini 

menunjukkan bahwa BOPO mempengaruhi perubahan laba di masa mendatang secara positif 

namun tidak signifikan, dan menolak Ha5. 

 

4.2.6.2 Uji Simultan (Uji  F) 

 Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama semua variabel bebas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pada uji statistik F ini, jika nilai 

probabilitasnya berada di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau 

secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.  

Ha7 : Laba, NPL, LDR, NIM, dan BOPO mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

laba di masa mendatang 

Berdasarkan tabel hasil Uji F di atas, nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000000. Dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,05, maka nilai probabilitas F-statistic lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel Laba, NPL, LDR, NIM, dan 

BOPO mempengaruhi laba di masa mendatang secara signifikan, sehingga Ha diterima. 
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4.3 Pembahasan 

1. Pengaruh Laba Terhadap Perubahan Laba di Masa Mendatang 

Pengaruh Laba terhadap perubahan laba di masa mendatang menunjukkan hasil yang 

positif tetapi tidak signifikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien regresi 0,297832 dan 

tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,1459. Koefisien yang positif 

menunjukkan bahwa apabila laba masa kini mengalami kenaikan, maka laba masa depan pun 

akan mengalami kenaikan. Akan tetapi, laba masa kini tidak mempengaruhi laba masa depan 

secara signifikan, karena pada periode penelitian, penulis menemukan banyak data yang 

menunjukkan bahwa laba masa kini mengalami penurunan, tetapi perubahan laba masa 

mendatangnya justru mengalami peningkatan, dan begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, 

Bank BTN tahun 2006, ketika variabel LABA menunjukkan penurunan, tetapi pada variabel 

LABAT justru nilainya mengalami peningkatan. Tidak signifikannya variabel LABA untuk 

memprediksi laba di masa mendatang, karena variabel ini hanya sebagai salah satu prediktor 

dalam melihat prediksi laba di masa mendatang. Selain itu, laba masa kini merupakan salah 

satu unsur dalam perhitungan total ekuitas dari bank. Laba yang didapat saat ini bisa 

digunakan oleh bank untuk memperkuat struktur permodalan, namun bisa juga digunakan 

untuk ekspansi usaha. Kegiatan ekspansi usaha, pada awalnya membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit. Besarnya pengeluaran atas ekspansi usaha ini akan mengurangi laba pada 

jangka pendek, akan tetapi, dengan adanya ekspansi ini, maka laba usaha jangka panjang 

akan meningkat. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cecilia 

(2010), karena variabel laba mempengaruhi perubahan laba di masa mendatang secara 
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signifikan positif. Tidak signifikannya variabel laba terhadap return didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Triyono dan Hartono (2000). 

 

2. Pengaruh NPL Terhadap Perubahan Laba di Masa Mendatang 

Pengaruh NPL terhadap perubahan laba di masa mendatang menunjukkan hasil yang 

negatif tetapi tidak signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 

-10,06105 dan tingkat signifikansi sebesar 0,1029. Pengaruh NPL yang negatif  sudah 

mendukung dari menunjukkan bahwa semakin rendah NPL, maka perubahan laba di masa 

mendatang pun akan meningkat. Akan tetapi, tidak signifikannya hasil penelitian ini 

disebabkan dalam periode penelitian, ada beberapa data yang justru menunjukkan hasil yang 

sebaliknya, di saat NPL turun, perubahan laba mendatang juga turun, dan berlaku sebaliknya. 

Sebagai contoh, Bank Permata pada tahun 2005, data menunjukkan bahwa NPL mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi laba di masa mendatang juga mengalami 

peningkatan. Tidak signifikannya NPL ini juga disebabkan karena pendapatan bank tidak 

hanya terfokus dari bunga kredit, tetapi saat ini bank juga mengoptimalkan penerimaan dari 

fee based income, sehingga walaupun NPL mengalami peningkatan tetapi bank tetap bisa 

mendapatkan keuntungan yang berasal dari aktivitas di luar kredit. Selain mengoptimalkan 

pendapatan dari fee based income, bank juga mendapatkan pendapatan yang berasal dari 

aktivitas investasi seperti penempatan pada bank lain, dan pembelian surat-surat berharga. 

Karena penerimaan bank tidak terfokus hanya dari kredit, maka ketika NPL mengalami 

kenaikan, maka bank tetap bisa memperoleh pendapatan dari aktivitas lain. Karena itu, NPL 

tidak mempengaruhi laba di masa mendatang secara signifikan. 
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Hasil penelitian ini, tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Artwienda 

(2009), yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPL mempunyai pengaruh signifikan 

negatif. Hal ini juga bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Ariyanti (2010), yang 

hasilnya menunjukkan bahwa NPL berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan laba.  

  

3. Pengaruh LDR Terhadap Perubahan Laba di Masa Mendatang 

Pengaruh LDR terhadap perubahan laba di masa mendatang menunjukkan hasil yang 

positif dan signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 1,372531 

dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,0423. Pengaruh yang positif 

ini berarti saat nilai LDR naik, laba juga mengalami peningkatan.  LDR menunjukkan 

kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya, yaitu menyalurkan kredit atas 

dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Semakin banyak jumlah dana masyarakat yang 

dihimpun, maka semakin besar kesempatan bank untuk menyalurkan kembali dana tersebut 

dalam bentuk kredit. Semakin tinggi jumlah kredit yang diberikan, maka pendapatan bunga 

atas kredit tersebut juga akan semakin bertambah sehingga akan meningkatkan laba bagi 

bank. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlevie (2009) dan 

Nusantara (2009), ketika LDR berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan laba. 

Penelitian yang dilakukan Artwienda (2009) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif 

namun tidak signifikan. 
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4. Pengaruh NIM Terhadap Laba di Masa Mendatang 

Pengaruh NIM terhadap perubahan laba di masa mendatang menunjukkan hasil yang 

negatif dan tidak signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar -

24,22762 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0833. Pengaruh 

negatif ini menjelaskan bahwa perubahan nilai NIM akan menimbulkan efek yang 

berlawanan terhadap laba di masa mendatang. Hubungan negatif antara NIM dan laba di 

masa mendatang ini disebabkan karena pada saat ini, bank sudah banyak menjual produk-

produk fee based income, sehingga pendapatan bank tidak semata-mata hanya berasal dari 

kredit. Pendapatan yang berasal dari fee based ini bisa digunakan untuk menutupi penurunan 

pendapatan bank yang berasal dari bunga kredit, sehingga walaupun marjin pendapatan dari 

bunga kredit mengalami penurunan, bank tetap bisa meningkatkan pendapatannya. Selain itu, 

pendapatan bank juga berasal dari aktivitas lain seperti penempatan pada bank lain dan 

pembelian surat-surat berharga. Dengan adanya aktivitas ini, maka bank tetap bisa 

memperoleh laba walaupun marjin pendapatan dari bunga berkurang, sehingga NIM 

berpengaruh negatif terhadap laba walaupun tidak signifikan. 

Hasil penelitian ini, didukung oleh Ariyanti (2010), yang hasilnya NIM berpengaruh 

negatif terhadap laba masa mendatang tidak signifikan. Akan tetapi, penelitian ini 

bertentangan dengan Rahman (2009), di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NIM 

berpengaruh positif terhadap laba di masa mendatang tetapi tidak signifikan. 

  

5. Pengaruh BOPO Terhadap Laba di Masa Mendatang 

Pengaruh BOPO terhadap perubahan laba di masa mendatang menunjukkan hasil 

yang positif tetapi tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 

KEMAMPUAN LABA..., Daniel Christian M., Ak.-IBS, 2011



0,805088 dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,5173. Pengaruh 

positif dapat diartikan bahwa kenaikan nilai dari BOPO akan diikuti dengan kenaikan laba di 

masa mendatang. Hal ini terjadi karena pada periode penelitian, banyak data yang 

menunjukkan bahwa kenaikan BOPO diikuti dengan kenaikan perubahan laba di masa 

mendatang. Sebagai contoh, Bank Panin pada tahun 2006, BOPO mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi variabel laba di masa mendatang juga 

menunjukkan peningkatan sebesar. Pengaruh BOPO yang positif terhadap laba masa 

mendatang bisa disebabkan karena bank harus melakukan tambahan pengeluaran untuk 

pengembangan-pengembangan internal seperti SDM dan IT, yang pada akhirnya akan 

meningkatan pelayanan kepada nasabah sehingga laba pun semakin meningkat.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti (2010) dan 

Pahlevie (2009), di mana BOPO juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan positif. Akan 

tetapi, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewanti (2009), di mana 

BOPO menunjukkan pengaruh yang signifikan negatif terhadap perubahan laba. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Laba, NPL, LDR, NIM, dan BOPO 

terhadap laba di masa mendatang pada industri perbankan di Indonesia periode 2004-2009. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 10, yaitu Bank terbesar di Indonesia dari 

segi aset tahun 2009. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Secara parsial, laba mempengaruhi laba di masa mendatang secara positif namun tidak 

signifikan. Hal ini disebabkan karena laba yang diperoleh bank, selain digunakan untuk 

memperkuat struktur permodalan, laba tersebut juga digunakan untuk ekspansi usaha seperti 

belanja modal, penambahan pegawai, pembukaan cabang baru, maupun pengembangan IT. 

Ekspansi usaha ini berfokus untuk jangka panjang, sehingga dalam jangka pendek laba bank 

akan berkurang. 

2. Secara parsial, NPL mempengaruhi laba di masa mendatang secara negatif tetapi tidak 

signifikan. Pengaruh yang tidak signifikan ini dikarenakan bank tidak hanyak memperoleh 

pendapatan dari kredit. Sumber pendapatan bank yang lain, di antaranya berasal dari fee 

based income dan aktivitas investasi seperti penempatan pada bank lain dan pembelian surat-

surat berharga. Dengan adanya sumber-sumber pendapatan yang lain, maka ketika NPL 

mengalami peningkatan, laba tidak terpengaruh secara signifikan. 

3. Secara parsial, LDR berpengaruh signifikan positif terhadap laba di masa mendatang. LDR 

merupakan bentuk pelaksanaan fungsi intermediasi bank dalam menyalurkan dana pihak 

ketiga ke kredit. Semakin tinggi penyaluran dana, maka semakin tinggi jumlah kredit yang 

diberikan, sehingga kesempatan bank untuk memperoleh laba juga semakin tinggi.   
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4. Secara parsial, NIM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba di masa 

mendatang. Dewasa ini, pendapatan bank tidak hanya terfokus dari aktivitas pemberian 

kredit, melainkan juga berasal dari fee based income dan portofolio pasar uang dan surat 

berharga, seperti SBI, SUN, dan ORI. Pendapatan yang diperoleh inilah yang bisa menjaga 

profitabilitas bank di saat pendapatan dari kredit mengalami penurunan. Dengan adanya 

sumber pendapatan lain, maka saat NIM menunjukkan penurunan, maka laba bank tetap bisa 

meningkat. 

5. Secara parsial, BOPO berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap laba di masa 

mendatang. BOPO menunjukkan tingkat efisiensi bank dalam kegiatan operasionalnya. 

Meningkatnya BOPO bisa disebabkan meningkatnya biaya yang dikeluarkan bank untuk 

ekspansi, seperti penambahan pegawai dan pengembangan IT. Peningkatan biaya tersebut 

mempengaruhi laba pada jangka pendek. Dan untuk mengatasi hal ini, pendapatan bank dari 

aktivitas non-operasi bisa menjadi kunci dari perolehan laba. 

6. Secara simultan (bersama-sama), Laba, NPL, LDR, NIM, dan BOPO mempengaruhi laba di 

masa mendatang secara signifikan. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak antara lain 

sebagai berikut: 

1. Investor dan calon investor, dalam menganalisis kinerja bank, dapat menjadikan LDR 

sebagai acuan dalam memprediksi laba bank di masa mendatang, karena rasio tersebut 

merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap laba di masa mendatang.    
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2. Bagi manajemen perusahaan, berdasarkan penelitian ini, rasio yang berpengaruh signifikan 

terhadap laba di masa mendatang adalah LDR. Oleh karena itu, bank harus menjaga tingkat 

likuiditas dalam kondisi yang optimum. Kondisi ini bisa diartikan bahwa bank bisa 

memanfaatkan semaksimal mungkin dana pihak ketiga tetapi tetap menjaga tingkat 

likuiditasnya. 

3. Penelitian ini dilakukan dengan sampel yang terbatas yaitu hanya 10 bank terbesar di 

Indonesia. Untuk itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel dan  

sampel penelitian untuk menambah keakuratan hasil penelitian. 
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LAMPIRAN 1 Data Perusahaan Sampel 

10 Bank Terbesar di Indonesia Tahun 2009 dari Segi Aset 

No. Nama Bank
Total Aset        

(dalam Miliar Rp)

Pangsa 

Terhadap 

Aset Bank 

Umum (%)

1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 375.239                     15,00

2 PT BRI (Persero) Tbk 318.447                     12,73

3 PT Bank Central Asia Tbk 283.182                     11,32

4 PT BNI (Persero) Tbk 226.911                     9,07

5 PT Bank CIMB Niaga, Tbk 106.889                     4,27

6 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 96.806                       3,87

7 PT Pan Indonesia Bank, Tbk 76.270                       3,05

8 PT BII Tbk 58.737                       2,35

9 PT BTN (Persero) Tbk 58.841                       2,34

10 PT Bank Permata Tbk 56.213                       2,24

Total 1.657.535                  66,24
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LAMPIRAN 2 Data Rasio Bank dan Laba 

Data Asli Bank Sampel 

Nama 

Bank 

Tahun Laba t+1 NPL LDR NIM BOPO Laba 

Mandiri 2004 603.369 0,0162 0,5186 0,0441 0,666 5.255.631 

 2005 2.421.405 0,1614 0,4997 0,0881 0,9502 603.369 

 2006 4.346.224 0,0606 0,5502 0,0444 0,9013 2.421.405 

 2007 5.312.821 0,0132 0,5202 0,052 0,7585 4.346.224 

 2008 7.155.464 0,0097 0,5689 0,0548 0,7365 5.312.821 

 2009 9.218.298 0,0032 0,5915 0,0519 0,7071 7.155.464 

BRI 2004 3.808.587 0,0419 0,7569 0,1156 0,6703 3.633.228 

 2005 4.257.572 0,0192 0,7783 0,1215 0,7045 3.808.587 

 2006 4.838.001 0,0129 0,7253 0,1116 0,7438 4.257.572 

 2007 5.958.368 0,0088 0,6880 0,1086 0,6980 4.838.001 

 2008 7.308.292 0,0085 0,7993 0,0818 0,7265 5.958.368 

 2009 11.472.385 0,0108 0,8088 0,0914 0,7769 7.308.292 

BCA 2004 3.597.400 0,0128 0,306 0,0528 0,6573 3.195.421 

 2005 4.242.692 0,0080 0,4178 0,0600 0,6682 3.597.400 

 2006 4.489.252 0,0027 0,403 0,0719 0,6884 4.242.692 

 2007 5.776.139 0,0015 0,4361 0,0609 0,6673 4.489.252 

 2008 6.807.242 0,0014 0,5378 0,0655 0,6676 5.776.139 

 2009 8.479.273 0,0012 0,5027 0,0640 0,6868 6.807.242 
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BNI 2004 1.414.738 0,0460 0,5510 0,0561 0,7863 3.090.290 

 2005 1.925.830 0,0836 0,5424 0,0560 0,8488 1.414.738 

 2006 897.928 0,0655 0,4898 0,0519 0,8479 1.925.830 

 2007 1.222.485 0,0401 0,6056 0,0599 0,8304 897.928 

 2008 2.483.995 0,0174 0,6861 0,0626 0,9016 1.222.485 

 2009 4.101.706 0,0084 0,6406 0,0601 0,8486 2.483.995 

Niaga 2004 546.921 0,0189 0,8537 0,0676 0,7941 660.293 

 2005 1.154.587 0,0429 0,8535 0,0540 0,8211 546.921 

 2006 1.508.386 0,0251 0,8478 0,0594 0,8285 1.154.587 

 2007 678.189 0,0230 0,9253 0,0591 0,8269 1.508.386 

 2008 1.568.130 0,0142 0,8793 0,0549 0,8845 678.189 

 2009 2.548.153 0,0104 0,9522 0,0661 0,8284 1.568.130 

Danamon 2004 2.003.198 0,0216 0,7249 0,0703 0,5232 2.408.079 

 2005 1.325.332 0,0142 0,8082 0,0675 0,6565 2.003.198 

 2006 2.116.915 0,0116 0,7551 0,0738 0,6033 1.325.332 

 2007 1.530.022 0,0104 0,8805 0,0847 0,7419 2.116.915 

 2008 1.532.533 0,0123 0,8642 0,0831 0,8577 1.530.022 

 2009 2.883.468 0,0247 0,8876 0,0873 0,8582 1.532.533 

Panin 2004 505.799 0,0771 0,7293 0,0642 0,5532 877.086 

 2005 652.013 0,0315 0,5517 0,0411 0,7771 505.799 

 2006 852.252 0,0260 0,8047 0,0505 0,7825 652.013 

 2007 701.361 0,0176 0,9236 0,0581 0,7374 852.252 
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 2008 915.298 0,0215 0,7893 0,0472 0,8456 701.361 

 2009 1.257.925 0,0160 0,7331 0,0476 0,8927 915.298 

BII 2004 725.118 0,0401 0,4362 0,0520 0,7965 821.582 

 2005 633.710 0,0409 0,5530 0,0490 0,8489 725.118 

 2006 404.757 0,0385 0,5722 0,0514 0,8982 633.710 

 2007 468.697 0,0237 0,7617 0,0503 0,9049 404.757 

 2008 (40.969) 0,0164 0,7945 0,0618 0,9418 468.697 

 2009 460.989 0,0357 0,6811 0,0643 1,0725 (40.969) 

BTN 2004 436.698 0,0022 0,6790 0,0532 0,8416 370.144 

 2005 364.674 0,0118 0,7893 0,0527 0,8616 436.698 

 2006 402.020 0,0117 0,8375 0,0613 0,8756 364.674 

 2007 430.474 0,0281 0,9238 0,0531 0,8587 402.020 

 2008 490.453 0,0266 1,0183 0,0508 0,8618 430.474 

 2009 915.938 0,0275 1,0129 0,0465 0,8787 490.453 

Permata 2004 295.005 0,0160 0,5720 0,0580 0,8310 622.716 

 2005 311.469 0,0260 0,7850 0,0690 0,8960 295.005 

 2006 499.024 0,0330 0,8310 0,0640 0,9000 311.469 

 2007 452.409 0,0150 0,8800 0,0700 0,8480 499.024 

 2008 480.155 0,0110 0,8180 0,0620 0,8890 452.409 

 2009 996.649 0,0150 0,9060 0,0570 0,8920 480.155 
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Data Bank Sampel Setelah Dilakukan Logaritma Natural (ln) 

Nama 

Bank 

Tahun Laba t+1 NPL LDR NIM BOPO Laba 

Mandiri 2004 13,31028423 0,0162 0,5186 0,0441 0,666 15,47481063 

 2005 14,69985851 0,1614 0,4997 0,0881 0,9502 13,31028423 

 2006 15,28481798 0,0606 0,5502 0,0444 0,9013 14,69985851 

 2007 15,48563351 0,0132 0,5202 0,052 0,7585 15,28481798 

 2008 15,78338682 0,0097 0,5689 0,0548 0,7365 15,48563351 

 2009 16,03670098 0,0032 0,5915 0,0519 0,7071 15,78338682 

BRI 2004 15,15276881 0,0419 0,7569 0,1156 0,6703 15,10563207 

 2005 15,2642096 0,0192 0,7783 0,1215 0,7045 15,15276881 

 2006 15,39201218 0,0129 0,7253 0,1116 0,7438 15,2642096 

 2007 15,60030718 0,0088 0,6880 0,1086 0,6980 15,39201218 

 2008 15,80452015 0,0085 0,7993 0,0818 0,7265 15,60030718 

 2009 16,2554534 0,0108 0,8088 0,0914 0,7769 15,80452015 

BCA 2004 15,09572192 0,0128 0,306 0,0528 0,6573 14,97722941 

 2005 15,26070853 0,0080 0,4178 0,0600 0,6682 15,09572192 

 2006 15,31719665 0,0027 0,403 0,0719 0,6884 15,26070853 

 2007 15,56924602 0,0015 0,4361 0,0609 0,6673 15,31719665 

 2008 15,7334976 0,0014 0,5378 0,0655 0,6676 15,56924602 

 2009 15,95313527 0,0012 0,5027 0,0640 0,6868 15,7334976 

BNI 2004 14,16245491 0,0460 0,5510 0,0561 0,7863 14,9437755 

 2005 14,4708676 0,0836 0,5424 0,0560 0,8488 14,16245491 

 2006 13,70784517 0,0655 0,4898 0,0519 0,8479 14,4708676 

 2007 14,01639623 0,0401 0,6056 0,0599 0,8304 13,70784517 

 2008 14,72537871 0,0174 0,6861 0,0626 0,9016 14,01639623 

 2009 15,22691354 0,0084 0,6406 0,0601 0,8486 14,72537871 
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Niaga 2004 13,21205965 0,0189 0,8537 0,0676 0,7941 13,40043895 

 2005 13,95925326 0,0429 0,8535 0,0540 0,8211 13,21205965 

 2006 14,22655076 0,0251 0,8478 0,0594 0,8285 13,95925326 

 2007 13,42718129 0,0230 0,9253 0,0591 0,8269 14,22655076 

 2008 14,26539438 0,0142 0,8793 0,0549 0,8845 13,42718129 

 2009 14,75087934 0,0104 0,9522 0,0661 0,8284 14,26539438 

Danamon 2004 14,51025546 0,0216 0,7249 0,0703 0,5232 14,69433989 

 2005 14,09717355 0,0142 0,8082 0,0675 0,6565 14,51025546 

 2006 14,5654704 0,0116 0,7551 0,0738 0,6033 14,09717355 

 2007 14,24079267 0,0104 0,8805 0,0847 0,7419 14,5654704 

 2008 14,24243248 0,0123 0,8642 0,0831 0,8577 14,24079267 

 2009 14,87450429 0,0247 0,8876 0,0873 0,8582 14,24243248 

Panin 2004 13,13389464 0,0771 0,7293 0,0642 0,5532 13,68436033 

 2005 13,38781978 0,0315 0,5517 0,0411 0,7771 13,13389464 

 2006 13,65563754 0,0260 0,8047 0,0505 0,7825 13,38781978 

 2007 13,46077801 0,0176 0,9236 0,0581 0,7374 13,65563754 

 2008 13,72700497 0,0215 0,7893 0,0472 0,8456 13,46077801 

 2009 14,0449741 0,0160 0,7331 0,0476 0,8927 13,72700497 

BII 2004 13,49408968 0,0401 0,4362 0,0520 0,7965 13,61898703 

 2005 13,35934672 0,0409 0,5530 0,0490 0,8489 13,49408968 

 2006 12,91104217 0,0385 0,5722 0,0514 0,8982 13,35934672 

 2007 13,05771178 0,0237 0,7617 0,0503 0,9049 12,91104217 

 2008  0,0164 0,7945 0,0618 0,9418 13,05771178 

 2009 13,04112946 0,0357 0,6811 0,0643 1,0725  
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BTN 2004 12,98699716 0,0022 0,6790 0,0532 0,8416 12,8216474 

 2005 12,80675908 0,0118 0,7893 0,0527 0,8616 12,98699716 

 2006 12,90425712 0,0117 0,8375 0,0613 0,8756 12,80675908 

 2007 12,97264221 0,0281 0,9238 0,0531 0,8587 12,90425712 

 2008 13,10308473 0,0266 1,0183 0,0508 0,8618 12,97264221 

 2009 13,72770396 0,0275 1,0129 0,0465 0,8787 13,10308473 

Permata 2004 12,59474758 0,0160 0,5720 0,0580 0,8310 13,34184584 

 2005 12,64905509 0,0260 0,7850 0,0690 0,8960 12,59474758 

 2006 13,12040947 0,0330 0,8310 0,0640 0,9000 12,64905509 

 2007 13,02234192 0,0150 0,8800 0,0700 0,8480 13,12040947 

 2008 13,08186425 0,0110 0,8180 0,0620 0,8890 13,02234192 

 2009 13,81215393 0,0150 0,9060 0,0570 0,8920 13,08186425 
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LAMPIRAN 3 Data Output Hasil Penelitian 

 

Statistik Deskriptif 

 LABAT LABA NPL LDR NIM BOPO  
 Mean  13.95914  13.82632  0.021139  0.733422  0.057878  0.813639  Mean 
 Median  13.72770  13.49409  0.017400  0.789300  0.056100  0.831000  Median 
 Maximum  16.03670  15.78339  0.060600  1.018300  0.083100  0.904900  Maximum 
 Minimum  12.59475  12.59475  0.001400  0.306000  0.041100  0.603300  Minimum 
 Std. Dev.  0.990108  0.922652  0.013415  0.172992  0.009335  0.081236  Std. Dev. 
 Skewness  0.638097  0.722065  0.819092 -0.444204  0.805647 -0.923339  Skewness 
 Kurtosis  2.274026  2.322627  3.337524  2.337185  3.501818  2.870101  Kurtosis 

 

Uji Normalitas 

 Jarque-Bera  3.682671  4.346596  4.779178  2.098843  4.865484  5.854624  Jarque-Bera 
 Probability  0.158605  0.113802  0.091667  0.350140  0.087796  0.053541  Probability 

        
 Sum  572.3246  566.8790  0.866700  30.07030  2.373000  33.35920  Sum 
 Sum Sq. Dev.  39.21252  34.05150  0.007198  1.197053  0.003485  0.263972  Sum Sq. Dev. 

        
 Observations 41 41 41 41 41 41  Observations 
 Cross sections 10 10 10 10 10 10  Cross sections 
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Uji Multikolinieritas 

 LABA NPL LDR NIM BOPO 
LABA  1.000000 -0.272728 -0.496414  0.194194 -0.678771 
NPL -0.272728  1.000000 -0.086806 -0.408842  0.395377 
LDR -0.496414 -0.086806  1.000000  0.257123  0.397444 
NIM  0.194194 -0.408842  0.257123  1.000000 -0.246887 

BOPO -0.678771  0.395377  0.397444 -0.246887  1.000000 
 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.219674     Prob. F(15,25) 0.3205 

Obs*R-squared 17.32527     Prob. Chi-Square(15) 0.2998 
Scaled explained SS 15.12246     Prob. Chi-Square(15) 0.4426 

     
     

 

Uji Autokorelasi 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.044255     Prob. F(1,35) 0.3138 

Obs*R-squared 1.187330     Prob. Chi-Square(1) 0.2759 
     
     

 

Uji Chow 

 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.554745 (9,26) 0.0297 

Cross-section Chi-square 25.976571 9 0.0021 
     
     

 

Uji Hausman 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: Untitled    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 22.433111 5 0.0004 
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Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

Dependent Variable: LABAT?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 11/03/11   Time: 01:29   
Sample: 2004 2009   
Included observations: 6   
Cross-sections included: 10   
Total pool (unbalanced) observations: 41  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.794442 3.289250 2.977713 0.0062 

LABA? 0.297832 0.198679 1.499062 0.1459 
NPL? -10.06105 5.950992 -1.690652 0.1029 
LDR? 1.372531 0.642789 2.135274 0.0423 
NIM? -24.22762 13.45047 -1.801248 0.0833 

BOPO? 0.805088 1.226562 0.656378 0.5173 
Fixed Effects (Cross)     

_MANDIRI--C 1.350500    
_BRI--C 1.749178    
_BCA--C 1.498133    
_BNI--C 0.541579    

_NIAGA--C -0.115793    
_DANAMON--C 0.514523    

_PANIN--C -0.434135    
_BII--C -0.467025    

_BTN--C -0.997452    
_PERMATA--C -0.682606    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.922767     Mean dependent var 13.95914 

Adjusted R-squared 0.881180     S.D. dependent var 0.990108 
S.E. of regression 0.341293     Akaike info criterion 0.964080 
Sum squared resid 3.028501     Schwarz criterion 1.590997 
Log likelihood -4.763639     Hannan-Quinn criter. 1.192368 
F-statistic 22.18883     Durbin-Watson stat 2.269739 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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