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ABSTRACT

The purpose of this research is to know the empirical effect of earning assets either
partially or simultaneously to rentability rate bank. The earning assets that be chosen to
know the effect are loans, securities, and investment; while the rentability rate that be chosen
is Return on Assets (ROA).
The samples for this research are Indonesia state owned banks that issued quarterly
financial report for the year 2007 to 2009. There are 3 samples which are selected with
purposive sampling method. Data of this research are secondary data, which consist of loans,
notes and securities, and investment as independence variable; and Return on Assets (ROA)
as dependence variable. The statistic methods that’s used is multiple regressions analysis
with Eviews version 6 tool and the model has been tested in classic assumptions.
Significance test indicated that fixed effect is the most appropriate method to analyse.
The result of this research shows that loans, securities, and investment variables have a
significant influence to rentability rate simultaneously in 95% confidence interval. Partially,
investment variable has a negative and significant influence to Return on Asset, but another
variables such as loans and securities that have a positive and not significant influence to
Return on Asset.

Key words: Earning Assets, Rentability, State Owned Banks
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, bank sudah bukan merupakan hal
asing karena bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan mereka.
Selain itu, bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang
berhubungan dengan keuangan diantaranya sebagai tempat mengamankan uang, tempat
melakukan investasi, sarana pengiriman uang, tempat melakukan pembayaran dan tempat
melakukan penagihan.
Hal ini berbeda dengan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, pemahaman
tentang bank masih kurang dipahami dengan baik karena sebagian masyarakat hanya
memahami bank sebatas tempat menyimpan dan meminjam uang belaka, padahal perbankan
sebagai lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara yaitu
berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang
mempunyai kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit
unit), serta sebagai lembaga yang memperlancar lalu lintas pembayaran.
Kegiatan penghimpunan dana masyarakat merupakan faktor yang menunjang tugas dan
fungsi lembaga keuangan perbankan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor
10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang
tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan
kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang
banyak. Oleh karena itu, pola manajemen bank diperlukan dalam mengatur pengalokasian
dana-dana yang berhasil dihimpun oleh bank untuk memaksimalkan dana tersebut agar
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produktif dan menghasilkan keuntungan. Pengalokasian dana tersebut bisa dalam bentuk
kredit ataupun yang lainnya yang disebut dengan aktiva produktif.
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan BI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas
Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan aktiva produktif yaitu penyediaan dana bank
untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar
bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening
administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
Sedangkan menurut PSAK 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009, aktiva
produktif yaitu penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk
kredit, efek (surat berharga), efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo),
tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penempatan dana pada bank lain, penyertaan dan lainlain.
Saat ini, jumlah modal atau dana suatu bank memegang peranan penting karena bank tidak
dapat beroperasi dengan baik tanpa dana yang memadai. Selain itu, dana tersebut dapat
digunakan oleh bank untuk memperoleh penghasilan sehingga memerlukan pengelolaan yang
cukup baik. Dana bank dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu dana yang berasal dari
bank itu sendiri (dana pihak I), dana yang bersumber dari pinjaman (dana pihak II), dan dana
yang berasal dari masyarakat (dana pihak III).
Dana yang berasal dari masyarakat (dana pihak III) merupakan dana yang terbesar yang
paling diandalkan oleh bank. Oleh karena itu, kunci keberhasilan manajemen bank adalah
bagaimana bank tersebut mampu mendapatkan hati masyarakat untuk menyimpan dana di
bank, sehingga peranannya sebagai financial intermediary dapat berjalan dengan baik. Hal ini
sesuai dengan dua fungsi utama bank, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan
memberikan kredit kepada masyarakat.

Pengaruh Aktiva..., Nurhandini, Ak.-Ibs, 2011

Dengan penghimpunan dana yang besar, bank memiliki kesempatan untuk mendapatkan
pendapatan yang besar pula. Dari penghimpunan dana yang besar, dapat dikatakan bahwa
masyarakat menaruh kepercayaan yang cukup tinggi kepada bank tersebut, jadi tingkat
kepercayaan masyarakat dapat terlihat dari besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun dari
masyarakat oleh sebuah bank.
Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank dapat berpengaruh terhadap besar
kecilnya jumlah aktiva produktif bank tersebut, tentu saja jumlah aktiva produktif ini dapat
mempengaruhi tingkat likuiditas (kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek),
solvabilitas (kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang apabila perusahaan dilikuidasi), dan rentabilitas (kemampuan menghasilkan laba)
suatu bank. Dari ketiga hal tersebut, rentabilitas merupakan salah satu alat yang dapat
digunakan oleh bank untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan
operasional perusahaannya dalam menghasilkan laba.
Keuntungan bank penting bagi masyarakat karena akan berdampak terhadap sistem
perbankan yang lebih kuat, aman dan efisien melalui peningkatan cadangan dan pelayanan.
Selain itu, laba bank juga merupakan sumber utama modal sendiri bagi bank dan dapat
mempengaruhi struktur modal bank itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen bank selalu
memperhatikan keuntungan bank seperti halnya dengan perusahaan lainnya karena bank juga
bersaing di pasar modal dan prosentase laba yang tinggi merupakan kunci untuk menarik
investor dan dapat membuat pemegang saham merasa senang karena pemegang saham
berkepentingan atas laba yang merupakan hasil atas modal yang mereka tanamkan.
Pada umumnya masyarakat lebih memilih menabung di bank umum dibanding bank
perkreditan rakyat karena selain sudah dikenal dan memiliki cabang yang banyak, bank
umum juga banyak memberikan kemudahan bagi para nasabahnya dalam melakukan
transaksi keuangan. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya
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secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa pelayanan
secara umum pula. Wilayah operasi bank-bank umum ini juga biasanya sudah meluas hingga
ke tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat karena dengan kelebihan itu bank-bank
umum memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam menghimpun dana yang lebih besar
dari masyarakat.
Bank umum di Indonesia menurut kepemilikannya dapat dibedakan menjadi bank milik
Pemerintah yang biasa dikenal dengan Bank BUMN dan Bank Milik Swasta Nasional. Bank
BUMN yang ada di Indonesia terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank
Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Ekspor Indonesia. Bank-bank tersebut
sudah cukup dikenal masyarakat dan keberadaannya lebih terjamin karena sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih Bank
BUMN sebagai obyek penelitian karena Bank BUMN merupakan bank yang sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang
bank-bank tersebut terutama yang berkaitan dengan aktiva produktif dan tingkat rentabilitas
yang dimilikinya.
Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa
perbedaan tersebut antara lain berupa obyek penelitian, periode penelitian, maupun data
laporan keuangan yang digunakan. Pada penelitian ini tidak menggunakan data laporan
keuangan tahunan, tetapi menggunakan data laporan keuangan triwulanan dengan periode
tahun 2007-2009. Obyek penelitian yang digunakan pun dibatasi yaitu pada Bank BUMN,
sedangkan beberapa penelitian sebelumnya menggunakan obyek penelitian berupa satu
perusahaan tertentu atau bank-bank yang telah go public.
Sekilas gambaran di atas memberikan pandangan akan pentingnya kajian yang memadai
terhadap pengaruh aktiva produktif terhadap rentabilitas bank. Oleh karena itu, dalam
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penyusunan skripsi ini peneliti memilih judul: ”PENGARUH AKTIVA PRODUKTIF
TERHADAP RENTABILITAS PADA BANK BUMN”.

1.2

Masalah Penelitian

1.2.1 Perumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah
yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah kredit mempunyai pengaruh terhadap rentabilitas Bank BUMN periode 20072009?
2. Apakah surat-surat berharga mempunyai pengaruh terhadap rentabilitas Bank BUMN
periode 2007-2009?
3. Apakah penyertaan mempunyai pengaruh terhadap rentabilitas Bank BUMN periode
2007-2009?
4. Apakah kredit, surat-surat berharga, dan penyertaan mempunyai pengaruh secara
simultan terhadap rentabilitas Bank BUMN periode 2007-2009?
1.2.2 Pembatasan Masalah
Penelitian ini menggunakan bank BUMN sebagai obyek penelitian, dengan data laporan
keuangan triwulanan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 berupa neraca dan
perhitungan rasio keuangan. Periodesasi data penelitian ini dipandang cukup mewakili untuk
menganalisis pengaruh aktiva produktif terhadap rentabilitas suatu bank. Komponen aktiva
produktif yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari kredit, surat berharga, dan
penyertaan. Sedangkan rasio rentabilitas yang digunakan adalah rasio return on assets
(ROA).
1.3

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui pengaruh kredit terhadap rentabilitas Bank BUMN periode 20072009.
2. Untuk mengetahui pengaruh surat-surat berharga terhadap rentabilitas Bank BUMN
periode 2007-2009.
3. Untuk mengetahui pengaruh penyertaan terhadap rentabilitas Bank BUMN periode
2007-2009.
4. Untuk mengetahui pengaruh kredit, surat-surat berharga, dan penyertaan secara
simultan terhadap rentabilitas Bank BUMN periode 2007-2009.
1.4

Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:
1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis
khususnya mengenai pengaruh aktiva produktif terhadap tingkat rentabilitas bank.
2. Bagi manajemen bank, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi
dan informasi dalam menentukan arah kebijakan dan strategi serta penerapannya
khususnya mengenai perkembangan aktiva produktif dan pengaruhnya terhadap
tingkat rentabilitas.
3. Bagi akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi
dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan
aktiva produktif serta pengaruhnya terhadap tingkat rentabilitas bank.
1.5

Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan susunan penulisan skripsi yang baik, maka penulis berupaya untuk
menganalisis masalah secara sistematik dan terarah. Untuk itu, dalam penyusunannya penulis
membagi dalam 5 (lima) bagian, yaitu:
BAB I

PENDAHULUAN
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Bab ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian
ini, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan laporan.
BAB II

LANDASAN TEORITIS
Bab ini berisi mengenai teori – teori yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti sebagai pendukung dalam penelitian ini, bab
ini meliputi pembahasan mengenai laporan keuangan, komponen
aktiva produktif yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu kredit,
surat berharga, dan penyertaan. Selain itu dalam bab ini juga
dijelaskan rasio rentabilitas yang digunakan yaitu rasio ROA.
Dalam bab ini juga ditinjau penelitian terdahulu yang relevan
dengan penelitian ini. Bagan alur kerangka pemikiran, dan sebagai
akhir dari bab ini disampaikan hipotesis penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi mengenai populasi penelitian, sumber data dan teknik
pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel dan metode
analisis dari penelitian ini.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Bab ini berisi mengenai pembahasan penelitian yang meliputi
analisis terhadap data yang telah diperoleh dari penelitian. Adapun
analisis dalam penelitian ini mencakup analisis deskriptif dan
pengujian hipotesis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan
oleh penulis. Bab ini berisikan hasil akhir dari penelitian dan
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analisis yang berbentuk suatu kesimpulan dari penulis. Serta saran
yang relevan dengan penelitian atau sesuai dengan temuan dalam
penelitian ini untuk penelitian di masa yang akan datang.

BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1 Kajian Teori
2.1.1 Bank
Dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang
perbankan, dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
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kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Bank juga harus terus menjaga kinerjanya dan memelihara kepercayaan masyarakat
mengingat tugasnya bahwa bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank
atas dasar kepercayaan.
Pengertian bank menurut PSAK Nomor 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009)
bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak
yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga
yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah
lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada
masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain
bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa
dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan demikian bank sebagai suatu
badan berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) dari dua pihak, yaitu
pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit unit).

2.1.2 Jenis-jenis Bank
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat.
1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan
atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
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Selain itu, jenis dan bentuk bank bermacam-macam jika ditinjau dari berbagai segi antara
lain (Kasmir, 2010):
1) Dilihat dari segi fungsinya
Setelah keluarnya UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi
dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 10

Tahun 1998 maka jenis

perbankan dilihat dari fungsinya terdiri dari:
a. Bank Umum
b. Bank Perkreditan Rakyat
2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya
Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan terdiri dari:
a. Bank Milik Pemerintah
Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga
seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta Nasional
Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta
akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begiu pula pembagian keuntungannya
untuk keuntungan swasta pula.
c. Bank Milik Koperasi
Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan
hukum koperasi.
d. Bank Milik Asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik
swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak
luar negeri.
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e. Bank Milik Campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta
nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara
Indonesia.
3) Dilihat dari Segi Statusnya:
Jenis bank dilihat dari segi statusnya adalah sebagai berikut:
1.

Bank Devisa
Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang
berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Pernyataan untuk
menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2.

Bank Non Devisa
Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi
sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi
seperti halnya bank devisa.

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga
a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya,
bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode:
1. Menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan (giro, tabungan,
deposito) maupun untuk produk pinjamannya (kredit) yang ditentukan
berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan menerapkan berbagai biaya
dalam nominal atau persentase tertentu yang dikenal dengan nama fee based.
b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah
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Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan
prinsip syariah adalah sebagai berikut:
1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa
dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
2.1.3 Kegiatan Usaha Bank
Menurut Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, kegiatan
usaha yang dilakukan Bank Umum adalah:

1) Menghimpun dana dari masyarakat
2) Memberikan kredit
3) Menerbitkan surat pengakuan hutang
4) Membeli, menjual, atau menjamin surat-surat atas risiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Surat-surat berharga antara lain:
a) Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diaksep oleh bank
b) Surat pengakuan utang
c) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
e) Obligasi
f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu (sampai dengan satu tahun)
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5) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan
nasabahnya
6) 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.
7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan
dengan atau antara pihak ketiga
8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu
kontrak (custodian)
10) Melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah lainnya dalam bentuk
surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11) Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
(trustee)
12) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
13) 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 atau kegagalan pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank
Indonesia
14) Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan
undang-undang
2.1.4 Larangan Usaha Bank
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Berdasarkan pasal 10 Undang-undang No 10 Tahun 1998, Bank Umum dilarang
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal pada
bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal
ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan
melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan
kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia,
2) Melakukan usaha perasuransian,
3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 7
UU Nomor 10/1998.
2.1.5 Laporan Keuangan Bank
i.

Tujuan Laporan Keuangan
Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008, tujuan laporan
keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja,
perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna
laporan

dalam

rangka

membuat

keputusan

ekonomi

serta

menunjukkan

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka.
ii.

Komponen Laporan Keuangan
Perbankan wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada bank sentral
dan pengguna lainnya yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi
keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya
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laporan keuangan bank yang menyediakan informasi-informasi tersebut untuk
pengambilan keputusan.
Sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008, laporan
keuangan bank untuk tujuan umum terdiri dari: (i) neraca, (ii) laporan laba/rugi, (iii)
laporan arus kas, (iv) laporan perubahan ekuitas, dan (v) catatan atas laporan
keuangan.
1) Neraca
Neraca bank menggambarkan sumber-sumber dana dan penggunaan dana
bank yang tercermin dalam sisi aktiva dan pasiva dari neraca. Dalam
penyajiannya, aktiva dan kewajiban dalam neraca bank tidak dikelompokkan
menurut lancar atau tidak lancar, namun sedapat mungkin tetap disusun menurut
tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Menurut Siamat (2005), isi dari neraca bank
terdiri dari:
Aktiva:

Pasiva:

- Kas

- Giro

- Giro pada Bank Indonesia

- Kewajiban Segera Lainnya

- Giro pada Bank Lain

- Tabungan

- Penempatan pada Bank Lain

- Deposito Berjangka

- Surat-Surat Berharga

- Sertifikat Deposito

- Kredit yang diberikan

- Surat Berharga yang Diterbitkan

- Penyertaan

- Pinjaman yang Diterima

- Biaya dibayar di muka

- Pinjaman Subordinasi

- Aktiva tetap

- Kewajiban Lain

- Aktiva sewaguna Usaha

- Ekuitas

- Aktiva lain-lain

2) Laporan Laba/Rugi
Perhitungan laba/rugi bank wajib disusun sedemikian rupa agar dapat
memberikan gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu.
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Laporan laba/rugi bank disusun dalam bentuk berjenjang (multiple step) yang
menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank
dan kegiatan lainnya. Cara penyajian laporan laba/rugi bank antara lain wajib
memuat secara rinci unsur pendapatan dan beban, unsure pendapatan dan beban
harus dibedakan antara pendapatan beban yang berasal dari kegiatan operasional
dan non operasional.
3) Laporan Arus Kas
Laporan ini harus disusun berdasarkan kas selama periode laporan dan harus
menunjukkan semua aspek penting dari kegiatan bank tanpa memandang apakah
transaksi tersebut berpengaruh langsung pada kas. Tujuan laporan arus kas adalah
untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas pada
bank selama periode tertentu dan memberikan informasi mengenai efek kas dari
kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi bank selama periode tertentu.
4) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan peningkatan
atau penurunan aset bersih atau kekayaan bank selama periode pelaporan.
Perubahan ekuitas bank menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih
atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran
tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan
perubahan ekuitas kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan
pemegang

saham

seperti

setoran

modal

dan

pembayaran

dividen,

menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan
perusahaan selama periode yang bersangkutan.
5) Catatan Atas Laporan Keuangan
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Disamping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan sebagaimana dijelaskan dalam standar akuntansi keuangan, bank juga
wajib mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posisi devisa netto
menurut jenis mata uang, serta aktifitas-aktifitas lain seperti kegiatan wali
amanat, penitipan harta dan penyaluran kredit pengelolaan.

2.2

Sumber Dana dan Alokasi Dana Bank

2.2.1 Sumber Dana Bank
Untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha dalam hal ini bank, sangat diperlukan
adanya modal atau dana, baik modal sendiri maupun modal dari pihak luar. Dana merupakan
suatu dasar utama untuk kelangsungan hidup suatu bank. Tanpa dana maka bank tidak dapat
melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank perlu
diatur sebaik-baiknya, baik dari segi pemupukan maupun dalam penempatannya, karena
adanya pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berfungsi
sebagai pelaksana kebijakan moneter.
Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai
operasinya (Kasmir, 2010).
Sedangkan Sinungan (2000) dalam Dendawijaya (2009) mendefinisikan dana bank
sebagai uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap
waktu dapat diuangkan.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana bank adalah uang
tunai (kas) atau aktiva lancar bank yang segera dapat diuangkan sebagai alat untuk
membiayai operasi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.
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Kasmir (2010) menyebutkan bahwa sumber-sumber dana dalam perbankan terdiri atas 3
(tiga) jenis, yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri (dana pihak I), dana pinjaman
dari pihak luar (dana pihak II), dan dana dari masyarakat luas (dana pihak III).
1) Dana Pihak Kesatu
Yang dimaksud dengan dana pihak kesatu disini adalah dana yang berasal dari modal
sendiri yaitu modal setoran dari para pemegang sahamnya, diantaranya:

a.

Modal yang disetor
Yaitu modal yang benar-benar secara efektif telah disetor dan telah digunakan
sebagai modal dasar suatu bank. Dana ini merupakan bagian dari modal saham bank
yang telah disetor oleh para pemegang saham sehingga dapat digunakan sebagai dana
operasional suatu bank.

b.

Cadangan-cadangan
Yaitu sebagian dari laba bank yang diperoleh, kemudian disisihkan dalam
bentuk cadangan dan digunakan untuk menutupi risiko yang mungkin timbul dan
dihadapi oleh bank.

c.

Laba yang belum dibagi/laba ditahan.
Yaitu laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

2) Dana Pihak Kedua
Sumber dana yang kedua adalah dana yang bersumber dari pinjaman (dana pihak II).
Sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian
dana dari pihak I dan III. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya
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sementara. Dana dari pihak kedua ini, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana (uang)
pada bank terdiri dari 4 pihak, yaitu:
a)

Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan Call Money yaitu pinjaman harian
antar bank. Pinjaman inin biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang
diperlukan bank.

b) Pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, yang biasanya
berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Realisasi pinjaman ini harus mendapat
persetujuan dari Bank Indonesia selaku bank sentral.
c)

Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pinjaman dari LKBB ini kadangkala
tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih banyak berbentuk surat
berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo.

d) Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia). Pinjaman ini untuk membiayai usaha
masyarakat yang tergolong proritas apalagi yang berprioritas tinggi seperti kredit
investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk Pelita,
kredit produksi dan modal kerja dan kredit-krdit kecil lainnya, maka Bank Indonesia
memberikan bantuan dana yang dikenl dengan nama Kredit Likuiditas.
3) Dana Pihak Ketiga
Sumber dana bank yang ketiga adalah dana yang bersumber dari masyarakat (Dana
Pihak III). Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank
dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber
dana ini. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat luas ini merupakan sumber dana
terbesar yang diandalkan oleh bank dan terdiri dari tiga jenis, yaitu:
a)

Giro
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Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan
setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau
dengan cara pemindahbukuan.
b) Tabungan
Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

c)

Deposito
Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang
penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian
antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

2.2.2 Alokasi Dana Bank
Menurut Siamat (2005), alokasi dana bank pada prinsipnya dapat diklasifikasi
berdasarkan:
1) Prioritas Penggunaan Dana
Ada empat hal yang menjadi prioritas penggunaan dana bank, yaitu dalam bentuk
cadangan likuiditas yang terdiri dari:
a) Cadangan Primer
Cadangan primer atau primary reserves dimaksudkan antara lain untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi
bank sehari-hari termasuk untuk memnuhi semua penarikan simpanan dan
permintaan kredit nasabah. Selain itu cadangan ini digunakan untuk penyelesaian
kliring antar bank dan kewajiban-kewajiban lainnya yang segera harus dibayar.
Cadangan primer terdiri dari uang kas yang ada dalam bank, saldo rekening giro
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pada bank sentral, dan bank-bank lainnya, warkat-warkat yang dalam proses
penagihan.
b) Cadangan Sekunder
Prioritas kedua penggunaan dana adalah dalam bentuk cadangan sekunder atau
secondary reserves yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari satu tahun. Cadangan
sekunder ini semata-mata dimaksudkan untuk kebutuhan likuiditas dan untuk
memperoleh keuntungan. Cadangan sekunder ini antara lain digunakan untuk:
1) Kebutuhan kas yang bersifat jangka pendek dari penarikan simpanan dan
pencairan kredit dalam jumlah besar yang telah diperkirakan.
2) Kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi dan kebutuhan-kebutuhan
lainnya yang sebelumnya tidak diperkirakan.
3) Sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak dipenuhi.
4) Kebutuhan likuiditas jangka pendek yang tidak diperkirakan dari deposan dan
penarikan nasabah debitur. Karena kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat segera
diperkirakan, maka cadangan sekunder ini ditanamkan dalam bentuk suratsurat berharga jangka pendek yang mudah diperjual belikan dan kredit yang
berkualitas tinggi.
c) Penyaluran Kredit
Penggunaan dana bank prioritas ketiga adalah pemberian kredit atau loan
kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank.
Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank.
d) Investasi
Penggunanaan dana bank untuk tujuan investasi yaitu penanaman dana dalam
surat-surat berharga yang berjangka panjang. Tujuan penggunaan dana ini
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semata-mata untuk memaksimalkan penghasilan. Pengalokasian dana untuk
prioritas ini diharapkan akan memberikan pendapatan yang memadai, maka sifat
asset ini biasanya lebih “permanen” atau berjangka panjang dibandingkan dengan
cadangan sekunder. Instrument untuk investment antara lain saham yang dibeli
melalui Bursa Efek dan obligasi dengan berbagai jenisnya.
2) Sifat Aktiva Bank
Penggunaan dana bank berdasarkan sifat aktiva adalah pengalokasian dana ke
dalam bentuk aktiva yang dapat memberikan hasil dan tidak memberikan hasil bagi
bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2009). Penggunaan dana bank berdasarkan
sifat aktiva dapat dibedakan sebagai berikut:
a) Aktiva Tidak Produktif
Aktiva tidak produktif atau non-earning assets adalah penanaman dana ke
dalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank terdiri dari:
1.

Alat likuid
Alat likuid atau cash asset adalah aktiva yang dapat digunakan setiap
saat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Aktiva ini merupakan aktiva
yang paling likuid dari keseluruhan aktiva bank.

2.

Aktiva tetap dan inventaris.
Dalam membiayai aktiva tetap dan inventaris, bank hanya diperkenalkan
menggunakan maksimal 50% dari total modalnya untuk membiayai seluruh
kebutuhan aktiva tetap dan inventarisnya.

b) Aktiva Produktif
Aktiva produktif atau earning assets adalah semua penanaman dana dalam
rupiah dan valuta asing yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai
dengan fungsinya. Komponen aktiva produktif antara lain terdiri dari:
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1.

Kredit yang diberikan. Kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,
imbalan, atau pembagian hasil keuntungan, termasuk pembelian surat
berharga nasabah yang dilengkapi dengan NPA (Note Purchase Agreement),
dan pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
(factoring).

2.

Penempatan pada Bank lain. Penempatan pada bank lain antara lain dalam
bentuk call money, deposito berjangka, deposit on call, dan sertifikat
deposito.

3.

Surat-surat berharga. Penanaman dana dalam surat-surat berharga meliputi
surat-surat berharga jangka pendek dan jangka panjang, yang dimaksudkan
untuk mempertinggi profitabilitas bank. Penanaman dana dalam surat-surat
berharga tersebut meliputi: SBI, Bankers Acceptance, Surat Berharga Pasar
Uang (SBPU), Comercial Paper, reksadana, dan saham-saham yang terdaftar
di bursa efek.

4.

Penyertaan. Penyertaan modal adalah penanaman dana dalam bentuk saham
secara langsung (direct investment) pada bank atau lembaga keuangan lain
yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Menurut ketentuan Bank
Indonesia, bank dapat melakukan penyertaan modal hanya pada lembaga
keuangan di dalam dan di luar negeri dengan ketentuan:
(1) Besarnya penyertaan modal tidak melebihi 15% dari modal lembaga
keuangan tersebut.
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(2) Jumlah seluruh penyertaan modal tidak melebihi 25% dari modal sendiri
bank yang bersangkutan.
Sedangkan penyertaan pada perusahaan di luar lembaga keuangan hanya dapat
dilakukan dalam rangka penyelamatan kredit.
2.3 Aktiva Produktif
Menurut Peraturan BI No.11/2/PBI/2009 tentang perubahan ketiga atas Peraturan BI
No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan
aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk
kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat
berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan
derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya
yang dapat dipersamakan dengan itu.
Sedangkan menurut PSAK 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009), aktiva
produktif yaitu penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk
kredit, efek (surat berharga), efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo),
tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penempatan dana pada bank lain, penyertaan dan lainlain.
Taswan (2005) menyatakan bahwa aktiva produktif merupakan penanaman dana bank
baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing misalnya dalam bentuk kredit, surat berharga,
penempatan dana antar bank, maupun penyertaan.
Menurut Dendawijaya (2009), aktiva produktif atau earning assets adalah semua aktiva
dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh
penghasilan sesuai dengan fungsinya, dan komponen penting dari aktiva produktif tersebut
meliputi kredit, surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan.
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Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpukan bahwa aktiva produktif adalah semua
aktiva atau penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing yang digunakan
oleh bank untuk memperoleh penghasilan.
Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan yang digunakan
untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank termasuk biaya bunga, biaya tenaga
kerja, dan biaya operasional lainnya. Aktiva produktif yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan bagian komponen penting yang terdiri dari kredit, surat-surat berharga, dan
penyertaan.
Definisi dari masing-masing aktiva produktif tersebut,

menurut

Peraturan BI

No.11/2/PBI/2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum adalah:
2.3.1 Kredit
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga, termasuk:
1) cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat
dibayar lunas pada akhir hari;
2) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
3) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
2.3.2 Surat-Surat Berharga
Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap
derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang
lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
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2.3.3 Penyertaan
Penyertaan adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam rupiah maupun
valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan investasi
jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan. Termasuk dalam cakupan penyertaan adalah
penyertaan modal sementara. Penyertaan Modal Sementara adalah penanaman dana bank
dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna
usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds)
dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki
atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan
lainnya.

2.4 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, di samping tetap menjaga kepercayaan
masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas juga beroperasi secara efektif dan efisien
untuk mencapai tingkat rentabilitas yang memadai. Berdasarkan Surat Edaran Bank
Indonesia No.6/23/DPNP/2004, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian
tingkat kesehatan bank diantaranya mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS
yang terdiri dari:
a) Permodalan (Capital)
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain
dilakukan melalui penilaian terhadap komponenkomponen sebagai berikut:
1) kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap
ketentuan yang berlaku;
2) komposisi permodalan;
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3) trend ke depan/proyeksi KPMM;
4) aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank;
5) kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari
keuntungan (laba ditahan);
6) rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;
7) akses kepada sumber permodalan; dan
8) kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.
b) Kualitas Aset (Asset Quality)
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas asset antara lain
dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
1) aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif;
2) debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit;
3) perkembangan aktiva produktif bermasalah/non performing asset dibandingkan
dengan aktiva produktif;
4) tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP);
5) kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif;
6) sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif;
7) dokumentasi aktiva produktif; dan
8) kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
c) Manajemen (Management)
Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap
komponen-komponen sebagai berikut:
1) manajemen umum;
2) penerapan sistem manajemen risiko; dan
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3) kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank
Indonesia dan atau pihak lainnya.
d) Rentabilitas (Earnings)
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan
melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
1) return on assets (ROA);
2) return on equity (ROE);
3) net interest margin (NIM);
4) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO);
e) Likuiditas (Liquidity)
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan
melalui penilaian terhadap komponenkomponen sebagai berikut:
1) aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1
bulan;
2) 1-month maturity mismatch ratio;
3) Loan to Deposit Ratio (LDR);
4) proyeksi cash flow 3 bulan mendatang;
5) ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti;
6) kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management/ALMA);
7) kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau
sumber-sumber pendanaan lainnya; dan
8) stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

f) Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk)
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Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar
antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
1) modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga
dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku
bunga;
2) modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar
dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai
tukar; dan
3) kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar

Selain itu, yang utama adalah dalam hal pemilihan sumber dana adalah bank perlu
memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal yang juga merupakan bagian dari
faktor penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu berkaitan dengan tingkat likuiditas,
solvabilitas, dan rentabilitas yang ingin dicapai oleh perusahaan. (Martono dan Harjito, 2007)
1) Likuiditas
Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan
(finansial) jangka pendek atau yang segera dipenuhi. Menurut Darmawi (2011),
likuiditas merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan persediaan uang
tunai dan aset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai.
Suatu perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya
harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansial yang
segera dilunasi. Kewajiban finansial jangka pendek tersebut meliputi kewajiban untuk
membayar hutang jangka pendek (disebut likuiditas badan usaha) dan kewajiban
untuk membiayai kegiatan operasi/produksi yang ada di perusahaan (disebut likuiditas
perusahaan).

Dengan demikian

likuiditas

merupakan
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indikator

kemampuan

perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya pada
saat jatuh tempo dengan mempergunakan aktiva lancar yang tersedia.
Beberapa rasio likuiditas yang sering dipergunakan dalam menilai kinerja suatu
bank antara lain adalah sebagai berikut (Dendawijaya, 2009):
1. Cash ratio
Cash ratio adalah rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun
bank yang harus segera dibayar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan
bank dalam membayar kembali simpanan nasabah (deposan) pada saat ditarik
dengan menggunakan alat likuid (kas dan giro) yang dimilikinya. Semakin tinggi
rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank bersangkutan, namun
dalam praktek akan dapat mempengaruhi profitabilitasnya.
2. Reserve requirement
Reserve requirement atau lebih dikenal dengan likuiditas wajib minimum
adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro di Bank
Indonesia bagi semua bank. Reserve requirement merupakan ketentuan bagi setiap
bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil
dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank
yang bersangkutan pada Bank Indonesia dan besarnya ditentukan oleh Bank
Indonesia.

3. Loan to Deposit Ratio
LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan
dana yang diterima oleh bank. Rasio

ini menunjukan salah satu penilaian

likuiditas bank. LDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam
membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan
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kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut
memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang
bersangkutan.
4. Loan to Asset Ratio
Loan to Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat
likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan
kredit dengan menggunakan total asset yang dimilki bank. Dengan kata lain, rasio
ini merupakan perbandingan seberapa besar kredit yang diberikan bank
dibandingkan dengan besarnya total asset yang dimiliki bank. Semakin tinggi
rasio ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena jumlah aset yang diperlukan
untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar.
5. Rasio kewajiban bersih call money
Persentase dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money
terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank. Jika rasio ini
semakin kecil nilainya, likuiditas bank dikatakan cukup baik karena bank dapat
segera menutup kewajiban dalam kegiatan pasar uang antarbank dengan alat
likuid yang dimilikinya. Aktiva lancar adalah berupa uang kas, giro pada BI,
sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang (SBPU) yang telah diendors oleh bank lain kesemuanya dalam rupiah.
2) Solvabilitas
Solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban
finansialnya yang terdiri atas hutang jangka pendek dan jangka panjang apabila pada
saat itu perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Menurut Dendawijaya (2009), analisis
rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank
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dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk
memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank.
Jadi apabila pada suatu saat tiba-tiba perusahaan dilikuidasi, maka timbul
pertanyaan apakah perusahaan tersebut dapat membayar seluruh hutang-hutangnya.
Apabila hasil penjualan harta (aktiva) perusahaan mencukupi untuk membayar
seluruh hutangnya, maka perusahaan tersebut dalam keadaan solvabel. Sebaliknya,
jika seluruh hasil penjualan harta (aktiva) tidak dapat untuk membayar hutanghutangnya maka perusahaan pada saat itu dalam keadaan tidak solvabel. Beberapa
rasio yang digunakan dalam analisis solvabilitas antara lain (Dendawijaya, 2009):
1. Capital Adequacy Ratio (CAR)
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa
jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat
berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di
samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana
masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, capital adequacy
ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki
bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko,
misalnya kredit yang diberikan.
2. Debt to equity ratio
Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan
bank dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya, baik jangka panjang
maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari modal bank sendiri.
Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri atas
persentase modal bank sendiri dibandingkan dengan besarnya utang.
3. Long term debt to assets ratio
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Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank
dibiayai atau dananya diperoleh dari sumber-sumber utang jangka panjang. Dalam
bisnis perbankan, utang jangka panjang ini biasanya diperoleh dari simpanan
masyarakat dengan jatuh tempo di atas satu tahun, dana pinjaman dari bank lain
dalam rangka kerjasama antarbank, pinjaman luar negeri (biasanya dalam valuta
asing), pinjaman dari Bank Indonesia serta pinjaman dari pemegang saham.
3) Rentabilitas
Rentabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang
digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Rentabilitas dibedakan menjadi dua
macam, yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas
ekonomis memperhatikan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba operasi
dibanding dengan total modal (aktiva) yang digunakan untuk memperoleh laba
tersebut. Sedangkan rentabilitas modal sendiri difokuskan pada kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba dibandingkan dengan jumlah modal sendiri yang
digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Laba yang diperhitungkan dalam
rentabilitas ekonomis adalah laba operasi (net operating income) atau laba sebelum
bunga dan pajak (earning before interest and taxes, EBIT) sedangkan rentabilitas
modal sendiri memperhitungkan laba setelah pajak (earning after taxes, EAT).
Tujuan dari analisa ini yaitu untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan)
yang dicapai oleh bank yang bersangkutan dan juga mengukur tingkat efektivitas
manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Keuntungan atau profit
yang merupakan tujuan dari suatu bank tercantum dalam laporan laba-rugi bank yang
bersangkutan. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan
dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian
rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba
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yang diperoleh dengan jumlah aktiva atau jumlah modal yang menghasilkan laba
tersebut. Masalah rentabilitas bagi perusahaan lebih penting daripada masalah laba,
karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut
telah bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan
laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut.
Berikut ini beberapa pengertian rentabilitas menurut beberapa ahli diantaranya
sebagai berikut:
Menurut Simorangkir (2004), rentabilitas menunjukkan kemampuan suatu bank
dalam memperoleh laba. Laba merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:
a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan
atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disishkan sebagai cadangan.
Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat
kepercayaan) bank tersebut di mata masyarakat.
b. Laba merupakan penilaian keterampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan
terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada
pimpinan yang kurang cakap.
c. Meningkatkan daya tarik bagi pemiliki modal (investor) untuk menanamkan
modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan/ditetapkan oleh bank. Pada
gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran
produk dan jasanya kepda masyarakat.
Menurut Dendawijaya (2009), analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk
untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang
dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu rasio-rasio dalam kategori ini dapat
pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank.
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Rentabilitas atau profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba selama periode tertentu (Munawir, 2005).
Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rentabilitas
adalah kemampuan bank dalam memperoleh laba/profit/keuntungan dan mencapai
efisiensi usaha dalam suatu periode tertentu.
Berdasarkan lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP/2004 tentang
penilaian tingkat kesehatan bank, ada beberapa rasio yang bisa digunakan untuk
mengukur tingkat rentabilitas suatu bank, di antaranya:
1) Return On Assets (ROA)
Analisis Return On Assets (ROA) sering diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia sebagai Rentabilitas Ekonomi. Rasio ini memberikan informasi
seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini
mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata
terhadap setiap rupiah asetnya.
Menurut Bergevin (2006), ROA merupakan persentase pendapatan yang
diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan dalam sumber daya entitas.
Pengukuran ini menyediakan pengguna laporan keuangan tingkat pengembalian
yang dihasilkan oleh aset bisnis.
Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam
memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan Dendawijaya (2009).
Sedangkan menurut Hanafi (2010), ROA mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa rasio ini menggambarkan kemampuan
manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari aset yang
dimiliki dan menilai tingkat efisiensi usaha suatu bank. Semakin besar ROA suatu
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bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan
semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.
Terdapat perbedaan kecil antara cara perhitungan ROA berdasarkan teoretis
dan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoretis, laba yang diperhitungkan adalah
laba setelah pajak, sedangkan menurut ketentuan Bank Indonesia laba yang
diperhitungkan adalah laba sebelum pajak. Karena bank yang diteliti adalah bank
yang beroperasi di Indonesia maka dalam penulisan ini perhitungan ROA
didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, dimana laba yang diperhitungkan
adalah laba sebelum pajak. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

ROA =

Laba Bersih Sebelum Pajak
Rata-rata total asset

x 100%

2) Return On Equity (ROE)
Analisis Return On Equity sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia sebagai Rentabilitas Modal Sendiri. ROE adalah perbandingan antara
laba bersih bank dengan modal sendiri (Dendawijaya, 2009). Rasio ini mengukur
kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu.
Rasio ini merupakan profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Investor
yang akan membeli saham akan tertarik dengan ukuran profitabilitas ini, atau
bagian dari total profitabilitas yang bisa dialokasikan ke pemegang saham.
Dalam prakteknya, para investor di pasar modal mempunyai beberapa motif
atau tujuan dalam membeli saham bank yang telah melakukan emisi sahamnya.
Motif-motif tersebut adalah sebagai berikut:
a. Memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS
b. Mengejar capital gain jika bermain di bursa efek
c. Menguasai perusahaan melalui pencapaian mayoritas saham
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Menurut Bergevin (2006), ROE mengukur laba entitas pada modal yang
diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Hanya dana yang disediakan oleh
pemegang saham yang umum digunakan dalam perhitungan ROE.
Dengan demikian rasio ROE merupakan indikator yang amat penting bagi
para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank
dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaan dividen.
Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang
bersangkutan yang selanjutnya akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.
Rasio ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

ROE =
3) Rasio

Laba Bersih Setelah Pajak

x 100%

Rata-Rata Modal Inti

Biaya (Beban) Operasional
Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan
pendapatan operasional. Operating Expense to Operating Income dihitung dengan
menggunakan perbandingan antara Beban Operasi dengan Pendapatan Operasi
atau yang biasa disingkat dengan BOPO di Indonesia (Siamat, 2005). Rasio biaya
operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank
dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank adalah
bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka
biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil
bunga.
Rasio ini diharapkan kecil karena biaya yang terjadi diharapkan dapat tertutupi
dengan pendapatan operasional yang dihasilkan pihak bank. Semakin besar
BOPO, maka akan semakin kecil/menurun kinerja keuangan perbankan,
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sebaliknya bila semakin kecil BOPO maka kinerja keuangan suatu bank menjadi
semakin meningkat.

BOPO =

Total Beban Operasional
Pendapatan Operasional

x 100%

4) Net Interest Margin (NIM)
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam
mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.
Pendapatan bunga bersih ini diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban
bunga. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang
memiliki kemampuan menghasilkan bunga. Semakin besar rasio ini makan
meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank
sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio
ini dirumuskan sebagai berikut:

NIM =

Pendapatan Bunga Bersih
Rata-Rata Aktiva Produktif

x 100%

2.5 Penelitian Terdahulu
Berikut ini adalah ringkasan penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini:
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No

Nama
Peneliti

Judul

Variabel

1.

Agnes Ria Pengaruh
Lumban
Aktiva
Raja (2010) Produktif
Terhadap
Rentabilitas
Perbankan
yang Terdaftar
di BEI Tahun
2007-2009

Kredit, Surat
Berharga,
Penempatan
dana pada
bank lain,
Penyertaan,
ROA

2.

Shanti
Norita
(2005)

Kredit, surat
berharga,
penyertaan,
dan ROA.

3.

Abdul Haris Pengaruh
(2010)
Aktiva
Produktif
Terhadap
Profitabilitas
PT. Bank BNI
Tbk di Jakarta

Pengaruh
Aktiva
Produktif
Terhadap
Rentabilitas
Bank-Bank go
public periode
2000-2004

kredit, surat
berharga,
penempatan
pada bank lain,
penyertan, dan
profitabilitas
(ROA, ROE,
NIM) sebagai
variabel
dependen

Hasil
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa keempat variabel
secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap ROA.
Untuk variabel kredit dan
surat berharga mempunyai
pengaruh positif terhadap
ROA serta pengaruh yang
negatif antara penempatan
dana pada bank lain dan
penyertaan terhadap ROA
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel independen
secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap ROA.
Pada uji parsial, kredit
berpengaruh signifikan
terhadap ROA dan variabel
lainnya tidak berpengaruh
secara signifikan.
Hasil peneltian menunjukkan
bahwa aktiva produktif secara
simultan memiliki pengaruh
secara signifikan terhadap
profitabilitas. Secara parsial,
surat berharga memiliki
pengaruh yang signifikan
terhadap profitabilitas.
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No

Nama
Peneliti

Judul

4.

Zaenal
Abidin
Hamid
(2004)

Pengaruh
Kualitas
Aktiva
Produktif
Terhadap
Pencapaian
Laba Bank

5.

Dewi Gusti Pengaruh
Ayu (2008) Tabungan dan
Deposito
Terhadap
Rentabilitas
Bank Umum
(BRI dan BNI)

6.

Sandy
Saputra
(2003)

Hubungan
Aktiva
Produktif
Terhadap
Rentabilitas
Pada PT.BPR
Linggar Jati
Cirebon

Variabel

Hasil

KAP-Kredit,
KAP-Surat
berharga,
KAPPenempatan
pada bank lain,
PPAP, dan
Earning After
Tax
Tabungan,
Deposito,
ROA, dan
ROE.

KAP-Kredit, KAP-Surat
berharga, dan KAPPenempatan pada bank lain
bepengaruh positif signifikan
terhadap Earning After Tax
(EAT). Sedangkan PPAP
tidak berpengaruh signifikan
terhadap EAT.

kredit,surat
berharga dan
penempatan
dana pada
bank lain;
sedangkan
rentabilitas
sebagai
variabel
dependen.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara parsial
tabungan dan deposito
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap
rentabilitas (ROA, ROE).
Sedangkan secara simultan,
tabungan dan deposito
berpengaruh signifikan
terhadap tingkat rentabilitas
ROA, tidak signifikan
terhadap ROE.
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa aktiva produktif
memiliki pengaruh secara
signifikan terhadap
rentabilitas.

Sumber: Olahan Penulis
2.6 Rerangka Pemikiran
Berdasarkan tinjauan dari landasan teori, maka dapat disusun suatu rerangka pemikiran
dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini :
Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran
Komponen Aktiva Produktif Kredit
Komponen Aktiva ProduktifSurat-surat Berharga

H1
H2

ROA

H3

Komponen Aktiva ProduktifPengaruh Aktiva..., Nurhandini, Ak.-Ibs, 2011
Penyertaan
H

Sumber: Olahan Penulis
2.7

Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian berkaitan dengan ada tidaknya
pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis yang
akan dilakukan adalah pengujian hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwa koefisien
regresi tidak berarti atau tidak memiliki pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha)
menyatakan bahwa koefisien regresi berarti atau berpengaruh.
Secara parsial
Ho1 : β1 = 0,

Tidak terdapat pengaruh dari Kredit terhadap ROA bank BUMN
periode 2007-2009

Ha1 : β1 ≠ 0,

Terdapat pengaruh dari Kredit terhadap ROA bank BUMN periode
2007-2009

Ho2 : β2 = 0,

Tidak terdapat pengaruh dari Surat-surat berharga terhadap ROA bank
BUMN periode 2007-2009

Ha2 : β2 ≠ 0,

Terdapat pengaruh dari Surat-surat berharga terhadap ROA bank
BUMN periode 2007-2009

Ho3 : β3 = 0,

Tidak terdapat pengaruh dari Penyertaan terhadap ROA bank BUMN
periode 2007-2009

Ha3 : β3 ≠ 0,

Terdapat pengaruh dari Penyertaan terhadap ROA bank BUMN periode
2007-2009
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Secara bersama-sama (simultan)
Ho4 : β1 = β2 = β3 = 0,

Tidak terdapat pengaruh dari Kredit, Surat-surat berharga,
dan Penyertaan secara simultan terhadap ROA bank BUMN
periode 2007-2009

Ha4 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0,

Terdapat pengaruh dari Kredit, Surat-surat berharga, dan
Penyertaan secara simultan terhadap ROA bank BUMN
periode 2007-2009
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian
Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank-Bank BUMN atau Bank
Persero yang terdaftar di Bank Indonesia yang menerbitkan laporan keuangannya berupa
laporan keuangan triwulanan (quarterly) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dan
dipublikasikan. Bank BUMN yang terdaftar di Bank Indonesia antara lain adalah Bank
Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Ekspor
Indonesia, dan Bank Tabungan Negara (BTN). Namun, tidak semua bank BUMN
memenuhi kriteria sampel yang ditetapkan oleh peneliti dan hasilnya hanya tiga bank
BUMN yang memenuhi kriteria sampel. Ketiga bank tersebut merupakan bank BUMN
yang memiliki total aset dengan urutan tiga besar. Oleh karena itu, pada penelitian ini
peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang aktiva produktif dan tingkat rentabilitas
yang dimiliki, serta pengaruh dari aktiva produktif itu sendiri terhadap tingkat
rentabilitas pada bank-bank BUMN tersebut. Sampel yang diambil dalam penelitian ini
terdiri atas 3 (tiga) Bank BUMN, diantaranya:
Tabel 3.1
Daftar Sampel Penelitian
NO

Nama Bank

1

Bank Rakyat Indonesia

2

Bank Negara Indonesia

3

Bank Mandiri

Sumber: Bank Indonesia
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3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang
mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2006).
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan-laporan, literaturliteratur, artikel, dan jurnal-jurnal penelitian. Laporan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah laporan keuangan publikasi triwulanan (quarterly) Bank BUMN periode tahun
2007 sampai dengan tahun 2009. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan
publikasi bank yang terdaftar di Bank Indonesia dengan mengakses situs resmi Bank
Indonesia. Alasan tidak dimasukannya tahun 2010 dalam periode penelitian dikarenakan
adanya perbedaan format data dalam laporan keuangan triwulanan tahun 2010 jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2007-2009 (selengkapnya
dapat dilihat di lampiran 2).
3.2.2 Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang beroperasi di
Indonesia yang menyajikan laporan keuangan triwulanan selama kurun waktu tahun
2007 – 2009 serta dilaporkan ke Bank Indonesia dan dipublikasikan. Pengambilan
sampel menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel
berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009), dimana ciri-ciri kriteria bank yang
dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Bank BUMN yang menerbitkan laporan keuangan triwulanan selama tahun 2007
sampai dengan tahun 2009 yang dilaporkan ke Bank Indonesia serta dipublikasikan,
dan difokuskan pada bank-bank BUMN yang terdaftar di situs resmi Bank Indonesia
yaitu www.bi.go.id.
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2) Bank BUMN yang menyajikan besarnya aktiva produktif baik Kredit, Surat-surat
berharga, dan Penyertaan selama periode 2007-2009 dalam laporan keuangan yang
dipublikasikan.
Tabel 3.2
Pemilihan Sampel Berdasarkan Metode Purposive Sampling
Kriteria Sampel
Jumlah Sampel Awal

Jumlah
5

Pengurangan Sampel Kriteria Satu
Bank BUMN yang sudah ditutup sejak 1 September 2009

(1)

Pengurangan Sampel Kriteria Dua
Bank BUMN yang tidak menyajikan besarnya penyertaan dalam
laporan keuangan yang dipublikasikan
Jumlah Sampel Akhir Bank

(1)
3

Sumber : Hasil Olahan yang Diperoleh dari Laporan Keuangan yang Dipublikasikan
3.2.3 Teknik pengumpulan Data
Dalam melakukan penulisan ini, untuk memperoleh data serta informasi yang
dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi
kepustakaan (library research) yaitu studi yang mengumpulkan landasan teori yang
berhubungan dengan pembahasan pada penulisan skripsi ini, yaitu dengan membaca
beberapa buku, literatur-literatur, jurnal penelitian, dan beberapa peraturan tentang
perbankan. Sedangkan dalam hal pengambilan data dilakukan dengan cara studi
dokumenter yaitu dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen
serta mencatat data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pengambilan data
berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan (quarterly) Bank BUMN yang terdaftar
di Bank Indonesia yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI dari tahun 2007 sampai dengan
tahun 2009 yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id).
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3.2.4 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional
3.2.4.1 Variabel Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan pada bab satu, maka
variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1. Variabel Dependen
Dalam penelitian ini membahas tentang rentabilitas Bank-Bank Persero (BUMN)
di Indonesia tahun 2007-2009. Adapun untuk mengukur tingkat rentabilitas bank
digunakan pengukuran tingkat keuntungan yang diproksikan dengan salah satu dari
rasio rentabilitas yaitu Return on Assets (ROA). Alasan digunakannya ROA karena
variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah aktiva produktif
dimana aktiva produktif tersebut merupakan bagian dari aset. Oleh karena itu, ROA
merupakan rasio yang paling tepat karena ROA memperhitungkan bagaimana
kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk
menghasilkan laba dan mencapai efisiensi usahanya.
Seperti yang dikutip dari pernyataan Rose and Hudgins (2008) yang menyatakan
bahwa ROA merupakan indikator utama dari pengukuran efisiensi manajerial, ROA
mengindikasikan sebagaimana kemampuan manajemen bank mengkonversikan aset
perusahaan menjadi pendapatan bersih. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut,
maka peneliti memilih ROA sebagai variabel dependen atau terikat pada saat
dilakukan pengukuran pengaruh dari Kredit, Surat-surat berharga, dan Penyertaan.
2. Variabel Independen
Variabel independen dari penelitian ini adalah nominal aktiva produktif yang
dimiliki oleh bank dan tertera di laporan keuangan bank, dimana laporan keuangan
tersebut terdapat di Bank Indonesia dan dipublikasikan. Adapun komponen aktiva
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produktif yang dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari
kredit, surat berharga, dan penyertaan.
i. Kredit
Kredit atau pinjaman yang diberikan oleh bank dijadikan sebagai variabel bebas
atau independen dalam penelitian ini, dimana variabel ini tidak dipengaruhi oleh
variabel lain yang diuji dalam hipotesis penelitian ini.
ii. Surat berharga
Surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank dijadikan sebagai variabel bebas
atau independen dalam penelitian ini, dimana variabel ini tidak dipengaruhi oleh
variabel lain yang diuji dalam hipotesis penelitian ini.
iii. Penyertaan
Penyertaan pada penelitian ini dijadikan sebagai variabel bebas atau
independen, dimana variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain yang diuji
dalam hipotesis penelitian ini.
3.2.4.2 Definisi Operasional Variabel
Sesuai dengan judul penelitian yang diungkapkan, maka terdapat 4 (empat) variabel
yang digunakan dalam penelitian ini. Pengukuran dari masing-masing variabel tersebut
dapat dilihat pada tabel yang disajikan di bawah ini.
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TABEL 3.3
Operasionalisasi Variabel
Variabel

Jenis Variabel

Pengukuran

Skala

Jumlah kredit yang diberikan oleh
Kredit
(Cr)

bank
Bebas

baik

dalam

bentuk

rupiah

maupun valuta asing setelah dikurangi

Nominal

dengan PPA (penyisihan penghapusan
aktiva)
Jumlah

Surat-surat
berharga

surat-surat

berharga

yang

dimiliki oleh bank baik dalam bentuk
Bebas

(Sb)

rupiah maupun valuta asing setelah

Nominal

dikurangi dengan PPA (penyisihan
penghapusan aktiva)
Jumlah penyertaan bank baik dalam

Penyertaan
(Py)
Return on
Assets

bentuk rupiah maupun valuta asing
Bebas

setelah

dikurangi

dengan

PPA

Nominal

(penyisihan penghapusan aktiva)
Tidak Bebas/Terikat

Total Income before Tax dibagi Total
Assets

Rasio

Sumber: Olahan Penulis
3.3 Metode Analisa Data
3.3.1 Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah
diajukan sebelumnya. Pengolahan data diawali dengan pengambilan dan pengubahan
data mentah terkait dengan variabel penelitian yang selanjutnya diolah dengan
menggunakan bantuan software pengolahan data statistik yaitu Eviews versi 6.
Pengolahan data statistik tersebut dilakukan untuk pengujian asumsi klasik agar
model regresi yang dibangun memenuhi sifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).
Jika sifat BLUE telah terpenuhi maka model regresi telah dianggap layak untuk
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memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Data yang akan diteliti
dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode pooled data, yakni data gabungan
antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series) (Gujarati, 2004).
Metode yang dipakai untuk menganalisis variabel-variabel dalam penelitian ini
menggunakan regresi linier berganda, guna mengetahui arah, pengaruh, dan kekuatan
hubungan dari variabel independen terhadap variabel-variabel dependen. Selain itu,
analisis regresi berganda juga digunakan oleh peneliti untuk meramalkan bagaimana
keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen
sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila
jumlah variabel independennya minimal dua.
Adapun model dasar dari regresi linier berganda dari penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut:
ROA i,t = β0 + β1Cri,t + β2Sbi,t + β3Pyi,t + ei,t
Keterangan:
ROA

=

Return on Assets perusahaan i pada periode t

β0

=

Konstanta

β1, β2, β3

=

koefisien regresi untuk Cr, Sb, Py

Cr i,t

=

variabel Kredit perusahaan i pada periode t

Sb i,t

=

variabel Surat-surat berharga perusahaan i pada periode t

Py i,t

=

variabel Penyertaan perusahaan i pada periode t

e i,t

=

variabel pengganggu
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3.3.1.1. Estimasi Regresi Data Panel
Secara umum penggunaan pooled data akan menghasilkan intercept atau slope
koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena
itu, terdapat tiga teknik pendekatan dalam menganalisis estimasi regresi pooled data,
(Winarno, 2009) yaitu:
1.

Model Common Effect (metode OLS)
Model common dalam mengestimasi model pooled data sering disebut juga
dengan metode OLS (Ordinary Least Square) karena pendekatan ini tidak
memperhatikan dimensi perbedaan antar waktu dan individu. Jadi, diasumsikan
intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu (perusahaan).

2.

Model Fixed Effect
Model fixed dalam mengestimasi pooled data diasumsikan slope konstan tetapi
intersep berbeda antar individu. Hal ini dikarenakan karekteristik antar
perusahaan berbeda-beda, sehingga model fixed dapat mencerminkan realita
sebenarnya.

3.

Model Random Effect
Model random merupakan model untuk menyempurnakan kekurangan pada
model fixed. Pada model fixed dapat mengurangi derajat kebebasan (degree of
freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Oleh karena itu,
untuk mengatasi digunakan variabel gangguan (error term) yang dikenal sebagai
metode random effect. Model ini akan mengestimasi pooled data dimana variabel
gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam menentukan model yang
digunakan untuk mengestimasi regresi pooled data, yaitu:
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1. Uji Chow
Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled data
antara model common effect atau fixed effect. Uji Chow dapat dilakukan dengan
cara menghitung uji statistik F, dengan rumus:

Keterangan:
RSS1 = nilai Residual Sum Squares (Common)
RSS2 = nilai Residual Sum Squares (Fixed)
n

= banyak observasi

nT

= jumlah seluruh sampel (observasi x periode)

k

= jumlah variabel independen

Hipotesa yang diajukan:
Ho

: model common effect

Ha

: model fixed effect

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
Jika signifikansi F statistik > 0.05, maka Ha ditolak (model common effect)
Jika signifikansi F statistik ≤ 0.05, maka Ho ditolak (model fixed effect)
2. Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled data
antara model fixed effect dan random effect. Uji Hausman dapat langsung diolah
dengan menggunakan Eviews 6. Statistik uji Hausman mengikuti statistik ChiSquare.
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Hipotesa yang diajukan:
Ho

: model random effect

Ha

: model fixed effect

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

Jika nilai prob. χ2 > nilai kritis Chi-Squares, maka Ha ditolak (model random)
Jika nilai prob. χ2 ≤ nilai kritis Chi-Squares, maka Ho ditolak (model fixed).
3.3.1.2. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal
atau tidak (Priyatno, 2010). Analisis parametrik seperti regresi linier
mensyaratkan bahwa data harus terdistribusi dengan normal. Uji normalitas yang
dipakai dalam penelitian ini adalah uji Jarque Bera dengan formulasi hipotesis
sebagai berikut:
Ho

: data berdistribusi normal

Ha

: data tidak berdistribusi normal

Sementara itu, kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
Ho tidak dapat ditolak, bila signifikansi statistik Jarque Bera > 0.05
Ho ditolak, bila signifikansi statistik Jarque Bera ≤ 0.05.
2) Uji Multikolinearitas
Salah satu asumsi klasik pada model regresi linear yaitu tidak adanya
multikolinearitas antara variabel bebasnya. Multikolinearitas adalah keadaan
dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi
hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (Priyatno, 2010).
Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas.
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Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika masingmasing variabel bebas berkorelasi lebih besar dari 0.80, maka termasuk yang
memiliki hubungan yang tinggi atau ada indikasi multikolinearitas dan
sebaliknya apabila koefisien korelasi dibawah 0.80 maka peneliti menduga tidak
terjadi gejala multikolinieritas dalam model. (Gujarati, 2004)
3) Uji Autokorelasi
Priyatno (2010) menyatakan bahwa autokorelasi adalah keadaan dimana
terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang
lain yang disusun menurut runtun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan
tidak adanya masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi
dilakukan dengan metode Breusch-Godfrey atau LM Test. Rumusan hipotesis
yang diajukan dalam model ini adalah:
Ho

: tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model

Ha

: terdapat masalah autokorelasi dalam model

Uji Breusch-Godfrey ini dilakukan dengan kriteria penentuan sebagai berikut:
Ho tidak dapat ditolak jika prob. χ2 > 0.05
Ho ditolak jika prob. χ2 ≤ 0.05
4) Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian
dari residual pada model regresi (Priyatno, 2010). Model regresi yang baik
mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Metode yang digunakan
untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam penelitian
ini adalah Uji White. Uji White menggunakan residual kuadrat sebagai variable
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dependen dan variable independennya terdiri atas variable independen yang
sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel independen, ditambah lagi dengan
perkalian dua variabel independen. Rumusan hipotesis yang diajukan dalam
model ini adalah:
Ho

: tidak terdapat masalah heteroskdastisitas dalam model

Ha

: terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model

Uji White ini dilakukan dengan kriteria penentuan berdasarkan nilai signifikansi
Chi-Square sebagai berikut:
Ho tidak dapat ditolak jika prob. χ2 > 0.05
Ho ditolak jika prob. χ2 ≤ 0.05
3.3.1.3. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif atau analisis deskriptif, yaitu penggambaran tentang statistik data
seperti mean, sum, standar deviasi, variance, range, dan lain-lain. (Priyatno, 2010)
3.3.2 Teknik Pengujian Hipotesis
3.3.2.1 Koefisien Determinasi
Analisis R2 (R squared) atau koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui
seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersamasama terhadap variabel dependen. Nilai R2 juga bisa dilihat dari nilai adjusted R2 , karena
adjusted R2 memiliki hasil yang lebih tepat. Adjusted R2 memiliki hasil yang tepat karena
nilainya telah disesuaikan dengan derajat kebebasan dari persamaan prediksi. Adjusted
R2 biasanya dipakai untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam model regresi
menggunakan lebih dari dua variabel independen.
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3.3.2.2 Uji t-Statistik
Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas
yang terdiri dari kredit, surat-surat berharga, dan penyertaan berpengaruh signifikan atau
tidak terhadap tingkat rentabilitas (ROA) secara parsial. Rumusan hipotesis yang
diajukan dalam model ini adalah:
Ho : βi, i =1..3 = 0,

tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Ha : βi, i =1..3 ≠ 0,

terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program Eviews 6
dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau dengan melihat nilai taraf
signifikan atau probabilitasnya. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas
adalah sebagai berikut:


Jika p-value ≤ 0.05, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak.
Hal ini berarti terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.



Jika p-value > 0.05, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak.
Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel
terikat.

Sedangkan kriteria pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai t-hitung dan
t- tabel adalah sebagai berikut:
Jika –t hitung ≤ t tabel atau -t hitung ≥ -t tabel maka Ha ditolak, dan
Jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka Ho ditolak.
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3.3.2.3 Uji F-Statistik
Uji F (simultan) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara
bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Rumusan hipotesis yang diajukan
dalam model ini adalah:

Ho : β1 = β2 = β3 = 0,

tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas secara
bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat.

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0,

terdapat pengaruh dari variabel bebas secara bersama-sama
(simultan) terhadap variabel terikat.

Uji statistik F ini dapat dinilai dengan melihat nilai taraf signifikansi atau
probabilitasnya. Jika nilai probabilitasnya berada dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan
bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh
terhadap variabel terikat. Namun jika nilai probabilitasnya berada diatas 0.05, maka
secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas tidak memiliki pengaruh
terhadap variabel terikat.
Kriteria pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas adalah sebagai berikut:


Jika p-value ≤ 0.05, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak.
Artinya, secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas memiliki
pengaruh terhadap variabel terikat.



Jika p-value > 0.05, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak.
Artinya, secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas tidak memiliki
pengaruh terhadap variabel terikat.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Obyek Penelitian
Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank-Bank BUMN yang

terdaftar di Bank Indonesia periode 2007-2009. Populasi yang diambil adalah seluruh
bank yang beroperasi di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia selaku bank sentral.
Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling,
dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang mewakili sesuai dengan kriteria yang
telah ditentukan. Berikut ini adalah kriteria pemilihan sampel:
Tabel 4.1
Pemilihan Sampel Berdasarkan Metode Purposive Sampling
Kriteria Sampel
Jumlah Sampel Awal

Jumlah
5

Pengurangan Sampel Kriteria Satu
Bank BUMN yang sudah ditutup sejak 1 September 2009

(1)

Pengurangan Sampel Kriteria Dua
Bank yang tidak menyajikan besarnya penyertaan dalam laporan
keuangan yang dipublikasikan
Jumlah Sampel Akhir Bank

(1)
3

Sumber : Hasil Olahan yang Diperoleh dari Laporan Keuangan yang Dipublikasikan
Dari total Bank BUMN yang ada, maka diperoleh 3 Bank BUMN yang dijadikan sampel
dalam penelitian ini. Bank-bank tersebut di antaranya:
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Tabel 4.2
Daftar Sampel Penelitian
NO

Nama Bank BUMN

1

Bank Rakyat Indonesia

2

Bank Negara Indonesia

3

Bank Mandiri

Sumber : Bank Indonesia

4.2

Variabel-Variabel Penelitian

4.2.1 Rentabilitas
Rentabilitas adalah alat untuk untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi
usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan selama periode
tertentu. Rentabilitas merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. Dari berbagai
indikator penilaian rentabilitas, namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah
satu dari rasio keuangan yaitu Return on Assets (ROA). Data rentabilitas yang
dinyatakan dengan rasio ROA pada masing-masing Bank BUMN, yaitu BRI, BNI, dan
Bank Mandiri dapat dilihat selengkapnya pada lampiran 3.
4.2.2 Kredit
Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utang setelah
jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.
Kredit ini masih merupakan bisnis utama dan terbesar bagi beberapa bank, dan idealnya
juga sebagai sumber pendapatan terbesar bagi bank. Namun kredit mengandung banyak
risiko, yaitu risiko dimana debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank
atau timbulnya kredit bermasalah (Non Performing Loan) terutama jika kondisi
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perekonomian sedang tidak stabil. Kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang
besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya.
Bank

Periode

Gross NPL (%)

BRI

2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009

6.64
2.80
3.52
8.18
5.96
4.68
7.33
4.69
2.62

BNI

Mandiri

Sumber : Bank Indonesia
Jika dilihat pada tabel di atas, data kredit bermasalah (NPL) pada masing-masing
bank BUMN cukup berfluktuatif dari tahun 2007-2009. Rasio NPL di tahun 2007 pada
ketiga bank BUMN tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009, dan
telah melampaui batas maksimum rasio NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu
5%. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa rasio NPL pada masing-masing bank BUMN
tersebut di tahun 2007 lebih besar dari 5%, yaitu BRI (6.44%), BNI (8.18%), dan Bank
Mandiri (7.33%). Jika rasio NPL lebih tinggi dari 5% atau melebihi dari batas
maksimum yang ditetapkan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa tingginya angka
kredit bermasalah pada bank yang bersangkutan pada periode tersebut.
4.2.3 Surat-surat Berharga
Prioritas penggunaan dana yang kedua pada bank adalah untuk secondary
reserve, yang dialokasikan ke dalam bentuk surat berharga jangka pendek yang sangat
likuid sehingga dapat dijual dengan segera jika bank sedang mengalami kesulitan
likuiditas. Secondary reserve berfungsi ganda, selain menjaga likuiditas juga berorientasi
pada profit sehingga terkadang pada kondisi tertentu, secondary reserve tidak dapat
menghasilkan secara maksimal.
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Pada saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil dan berdampak pada ketatnya
likuiditas, bank dapat melepas kepemilikannya terhadap surat-surat berharga ini untuk
menjaga likuiditas, namun hal tersebut dapat mengakibatkan nilai surat berharga jatuh.
Selain itu pembelian surat berharga milik bank lain juga mengandung risiko tidak
kembalinya dana yang ditempatkan, sehingga untuk mengantisipasi kerugian yang
mungkin terjadi bank diwajibkan membentuk cadangan penghapusan aktiva. Di bawah
ini kita akan melihat cadangan penghapusan aktiva yang telah dibentuk oleh ketiga bank
BUMN selama periode 2007-2009.
Bank

Periode

PPA
(dalam jutaan Rp)

BRI

2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009

46.277
94.871
61.211
51.394
393.342
336.971
1.106.462
31.260
68.116

BNI

Mandiri

Sumber : Bank Indonesia
Jika dilihat pada tabel di atas, cadangan penghapusan aktiva yang dibentuk oleh
bank BUMN tersebut berfluktuatif dari tahun 2007 sampai 2009 mengikuti estimasi
perubahan dari nilai surat berharga itu sendiri. Dimana pada tahun 2007 Bank Mandiri
mencadangkan cukup besar untuk surat berharganya dibandingkan dengan periode
sesudahnya dan kedua bank lainnya. BNI mencadangkan cukup besar untuk surat
berharganya di tahun 2008 dan 2009. Sedangkan BRI cenderung stabil dalam
mencadangkan penghapusan untuk surat berharganya, walaupun nilainya fluktuasi tetapi
perubahannya tidak terlalu besar. Jadi perubahan kondisi perekonomian memang
berpengaruh terhadap nilai dari surat berharga sehingga pada akhirnya ikut merubah
estimasi dan pencadangannya yang dilakukan oleh bank untuk nilai aktiva yang satu ini,
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yang dapat dilihat dari fluktuasi pencadangan penghapusan dari nilai aktiva surat
berharga tersebut.
4.2.4 Penyertaan
Penyertaan adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam rupiah
maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank untuk
tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan, terutama saham dan
obligasi. Penyertaan dalam bentuk investasi jangka panjang ini merupakan prioritas
terakhir dalam penggunaan dana bank dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh
penghasilan. Akan tetapi, jika nilai saham di pasar sedang tidak stabil (fluktuatif), maka
hal tersebut akan mengakibatkan perubahan pada tingkat rentabilitas bank itu sendiri,
dimana dalam penelitian ini rentabilitas diproksikan dengan rasio Return on Asset
(ROA).
Bank

Periode

BRI

2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009

BNI

Mandiri

Penyertaan
Rentabilitas
(dalam jutaan Rp) (ROA) %
208.979
552.702
583.562
572.690
500.788
527.423
2.607.626
2.966.690
3.693.572

4,61
4,18
3,73
0,85
1,72
1,12
2,69
3,43
3,13

Sumber : Bank Indonesia
Jika dilihat pada tabel di atas, setiap perubahan pada nilai penyertaan akan
mengakibatkan perubahan pula pada nilai ROA. Pada katiga bank BUMN di atas, yaitu
BRI, BNI, dan Bank Mandiri penyertaan memang dapat mempengaruhi ROA bank,
dimana setiap peningkatan pada penyertaan akan mengakibatkan penurunan pada ROA
sehingga hubungan antara penyertaan dan ROA adalah berbanding terbalik. Jika
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penyertaan meningkat, nilai ROA akan turun dan sebaliknya jika penyertaan nilainya
menurun maka nilai ROA akan meningkat.
4.3

Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif yaitu penggambaran tentang statistik data seperti nilai ratarata, nilai tengah, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi pada masing-masing
variabel independen dan dependen. Statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk
menjelaskan distribusi dari variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini.
Tabel 4.3
Hasil Statistik Deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

ROA
Cr
Sb
Py
2.679444 118.000.000.000.000 4.764.008.000.000 1.274.584.000.000
2.630000 111.000.000.000.000 4.620.000.000.000 591.000.000.000
4.610000 194.242.503.000.000 9.697.479.000.000 3.691.466.000.000
0.500000 64.346.320.000.000 1.339.258.000.000
73.896.000.000
1.182660 33.606.957.000.000 2.009.542.000.000 1.232.890.000.000
-0.002421
0.484188
0.494056
0.819582
1.916376
2.249421
2.994220
1.998259

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
Hasil deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel ROA dari
keseluruhan sampel Bank BUMN periode 2007-2009 adalah sebesar 2,68% dengan nilai
standar deviasi sebesar 1,18%. ROA terbesar adalah sebesar 4,61% dimiliki oleh Bank
BRI periode Desember 2007, sedangkan ROA terkecil adalah sebesar 0,50% dimiliki
oleh Bank BNI pada periode Maret 2008.
Variabel

Cr

(Kredit)

menunjukkan

nilai

rata-rata

sebesar

Rp.118.000.000.000.000 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp.33.606.957.000.000.
Nilai kredit terbesar yaitu sebesar Rp. 194.242.503.000.000 yang dimiliki oleh Bank
BRI pada periode Desember 2009 dan nilai kredit terkecil yaitu Rp.64.346.320.000.000
dimiliki oleh Bank BNI pada periode Maret 2007.
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Variabel Sb (Surat-Surat Berharga) menunjukkan nilai rata-rata sebesar
Rp.4.764.008.000.000 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp.2.009.542.000.000. Nilai
Surat Berharga terbesar adalah sebesar Rp.9.697.479.000.000 dimiliki oleh Bank BRI
pada periode Maret 2009 dan nilai Surat Berharga terkecil adalah Rp.1.339.258.000.000
dimiliki oleh Bank Mandiri pada periode Desember 2008.
Variabel Py (Penyertaan) pada tabel di atas menunjukkan nilai rata-rata sebesar
Rp.1.274.584.000.000 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp.1.232.890.000.000. Nilai
penyertaan terbesar adalah sebesar Rp.3.691.466.000.000 dimiliki oleh Bank Mandiri
pada periode Desember 2009 dan nilai penyertaan terkecil adalah Rp.73.896.000.000
dimiliki oleh Bank BRI pada periode Maret 2007.
4.3.2 Estimasi Regresi Data Panel
Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan cross
section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi di antara variabelvariabel 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.
4.3.2.1 Uji Chow
Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara common effect atau
fixed effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow. Langkah pertama adalah
melakukan estimasi regresi dengan fixed effect. Kemudian melakukan uji Chow untuk
menentukan apakah akan menggunakan model common effect atau fixed effect dimana
hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut:
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Ho: Menggunakan model common effect
Ha : Menggunakan model fixed effect
Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
Ho tidak dapat ditolak bila signifikansi F statistik > 0.05
Ho ditolak bila signifikansi F statistik ≤ 0.05
Berikut ini adalah hasil dari uji Chow dalam penelitian ini:
Tabel 4.4
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

82.575622
67.412789

d.f.

Prob.

(2,30)
2

0.0000
0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
Berdasarkan hasil uji chow tersebut, tingkat signifikansi (probability) F statistik
sebesar 0.0000. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05, maka keputusannya
adalah Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. Sehingga dihasilkan bahwa penelitian ini
menggunakan model efek tetap (Fixed Effect).
4.3.2.2 Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled data
antara model fixed effect dan random effect. Berhubung data dalam penelitian ini tidak
bisa diolah untuk dilakukan estimasi dengan random effect sehingga tidak bisa dilakukan
Uji Hausman, maka sesuai dengan hasil dari Uji Chow di atas bahwa penelitian ini
menggunakan model fixed effect. Menurut beberapa ahli ekonometri yang dikutip oleh
Nachrowi dan Usman (2006), jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu
(T) lebih besar dibanding jumlah individu/perusahaan (N) maka disarankan untuk
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menggunakan Metode Efek Tetap, dan sebaliknya jika jumlah waktu (T) lebih kecil
dibanding jumlah individu/perusahaan (N) maka disarankan untuk menggunakan Metode
Efek Random. Jadi, keputusan untuk menggunakan Metode Efek Tetap (fixed effect)
dalam penelitian ini telah sesuai dengan teori yang ada.
4.3.3 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh model
regresi linier yang memenuhi BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Pengujian asumsi
klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji
heteroskedastisitas.
4.3.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan atau error (ui)
antara selisih data variabel terikat yang teramati dengan variabel terikat yang terprediksi
oleh persamaan regresi. Uji normalitas dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque
Bera dengan formulasi hipotesis berikut:
Ho : data berdistribusi normal
Ha : data tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
Ho tidak dapat ditolak bila signifikansi statistik Jarque Bera > 0.05
Ho ditolak bila signifikansi statistik Jarque Bera ≤ 0.05
Pada awalnya data dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang tidak
beraturan karena data yang dihimpun merupakan data sekunder berupa laporan keuangan
sehingga datanya dalam bentuk data real dan banyak bentuk sebaran data berfluktuasi
tinggi. Untuk itu dilakukan transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural (LN)
pada variabel-variabel independen yaitu kredit, surat berharga, dan penyertaan
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dikarenakan data pada variabel-variabel ini bernilai terlalu besar dibandingkan sebaran
data pada variabel lain seperti ROA, dimana variabel ROA dalam hal ini masih dalam
bentuk data real yaitu dalam persentase. Sehingga pada akhirnya transformasi ini dapat
mengurangi sebaran data yang tidak beraturan sehingga memudahkan dalam melakukan
uji normalitas. Hasil uji normalitas dengan metode Jarque-Bera adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5
Uji Normalitas
ROA

Cr

Sb

Py

Jarque-Bera

1.761396

1.196359

1.918495

1.021735

Probability

0.414493

0.549812

0.383181

0.599975

36

36

36

36

Observations

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
Tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai probabilitas dari masing-masing variabel
bebas maupun variabel terikat. Nilai probabilitas dari variabel bebas (aktiva produktif)
dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing komponen aktiva produktif yang
terdiri dari Cr (kredit), Sb (surat-surat berharga), dan Py (penyertaan), yaitu sebesar
0.549812, 0.383181, dan 0.599975. Nilai probabilitas variabel terikat yaitu ROA dapat
dilihat dari nilai signifikansi, yaitu sebesar 0.414493. Data tersebut menunjukkan bahwa
masing-masing variabel bebas maupun variabel terikat memiliki nilai signifikansi diatas
0.05, hal tersebut menandakan bahwa variabel bebas maupun variabel terikat pada Bank
BUMN tahun 2007-2009 terdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas juga dapat dilihat
dari grafik histogram di bawah ini.
Gambar 4.1
Grafik Uji Normalitas
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2.679444
2.630000
4.610000
0.500000
1.182660
-0.002421
1.916376
1.761396
0.414493

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
Dari gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa data penelitian telah terdistribusi
dengan normal. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas yang melebihi batas 0.05,
yaitu sebesar 0.414493. Sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian dapat mewakili
populasi.
4.3.3.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, yaitu adanya hubungan linear
antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya
gejala multikolinearitas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen.
Syarat untuk menguji multikolinearitas ini dengan melihat koefisien korelasi. Jika
koefisien korelasi cukup tinggi yaitu diatas 0.80 maka penulis menduga ada
multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka
penulis menduga model tersebut tidak mengandung unsur multikolinearitas. Di bawah
ini adalah hasil dari uji multikolinearitas antar variabel independen atau bebas:
Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas
Cr

Sb

Py

Cr

1.000000

0.130289

0.305972

Sb

0.130289

1.000000

-0.487421

Py

0.305972

-0.487421

1.000000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
Hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan oleh penulis menjelaskan nilai
koefisien korelasi antar variabel independen yaitu antara Cr (kredit), Sb (surat-surat
berharga), dan Py (penyertaan) yang dapat dilihat pada tabel di atas. Melihat rendahnya
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keseluruhan nilai koefisien korelasi antar variabel independen yaitu di bawah 0.80
seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menduga tidak adanya masalah
multikolinearitas dalam model. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar
variabel kredit, surat berharga, dan penyertaan yang berarti tidak adanya hubungan linear
antar variabel independen dalam model regresi.
4.3.3.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (periode analisis) dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Dalam penelitian ini, uji
autokorelasi dilakukan dengan metode Breusch-Godfrey atau LM Test. Uji BreuschGodfrey dilakukan dengan kriteria penentuan berdasarkan nilai signifikansi Chi-Square
sebagai berikut:
Ho tidak dapat ditolak jika prob. χ2 > 0.05
Ho ditolak jika prob. χ2 ≤ 0.05
Rumusan hipotesis yang diajukan dalam model ini adalah:
Ho : tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model
Ha : terdapat masalah autokorelasi dalam model
Tabel 4.7
Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.238665
0.566758

Prob. F(2,29)
Prob. Chi-Square(2)

0.7892
0.7532

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, nilai signifikansi dari chi-square berada di atas 0.05
yaitu 0.7532. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Ha dalam pengujian autokorelasi
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ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model telah terbebas dari masalah
autokorelasi.
4.3.3.4 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain.
Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji White.
Uji White dilakukan dengan kriteria penentuan berdasarkan nilai signifikansi Chi-Square
sebagai berikut:
Ho tidak dapat ditolak jika prob. χ2 > 0.05
Ho ditolak jika prob. χ2 ≤ 0.05
Rumusan hipotesis yang diajukan dalam model ini adalah:
Ho : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model
Ha : terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model
Tabel 4.8
Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

2.493921

Prob. F(9,26)

0.0332

Obs*R-squared

16.67924

Prob. Chi-Square(9)

0.0540

Scaled explained SS

6.708309

Prob. Chi-Square(9)

0.6675

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (probability) dari chisquare berada di atas 0.05, yaitu sebesar 0.0540. Nilai tersebut menunjukkan bahwa H o
dari pengujian heteroskedastisitas tidak dapat ditolak. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa model telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
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4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Metodologi Penelitian bahwa
pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Jumlah
sampel keseluruhan selama tiga tahun adalah 36. Model regresi berganda dalam
penelitian ini menggunakan model efek tetap (Fixed Effect) berdasarkan hasil dari uji
Chow dengan model persamaan sebagai berikut:
ROAi,t = β0 + β1 LNCri,t + β2 LNSbi,t + β3 LNPyi,t + ei,t
Dimana:
ROA

=

Return On Assets perusahaan i pada periode t

β0

=

Konstanta

β 1, β2, β3

=

koefisien regresi untuk Cr, Sb, Py

Cr i,t

=

variabel Kredit perusahaan i pada periode t

Sb i,t

=

variabel Surat-surat berharga perusahaan i pada periode t

Py i,t

=

variabel Penyertaan perusahaan i pada periode t

e i,t

=

variabel pengganggu

Pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil
uji signifikansi t dan uji signifikansi F dengan hasil regresi sebagai berikut:
Tabel 4.9
Hasil Regresi Metode Fixed Effect
Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/12/11 Time: 03:12
Sample: 2007Q1 2009Q4
Included observations: 12
Cross-sections included: 3
Total pool (balanced) observations: 36
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CR?
SB?
PY?
Fixed Effects (Cross)
_BRI—C
_BNI—C
_MANDIRI—C

0.218690
0.171788
0.270559
-0.359716

5.479745
0.363541
0.184386
0.167778

0.039909
0.472540
1.467349
-2.143996

0.9684
0.6400
0.1527
0.0403

0.906430
-1.422404
0.515974

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
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Tabel 4.9 di atas menghasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
ROA = 0.218690 + 0.171788 LNCr + 0.270559 LNSb – 0.359716 LNPy+ e
a. Intercept = 0.218690
Jika Kredit (Cr), Surat Berharga (Sb), dan Penyertaan (Py) diasumsikan memiliki
nilai konstan, maka ROA pada Bank BUMN periode 2007-2009 akan memiliki
nilai sebesar 0.218690.
b. Slope Kredit (Cr) = 0.171788
Koefisien regresi untuk kredit (Cr) adalah positif 0.171788. Hal ini menunjukkan
bahwa

ROA pada Bank BUMN periode 2007-2009 akan naik sebesar 0.17

persen untuk setiap kenaikan satu persen pada kredit dengan asumsi variabel lain
konstan.
c. Slope Surat Berharga (Sb) = 0.270559
Koefisien regresi untuk surat berharga (Sb) adalah positif 0.270559. Hal ini
menujukkan bahwa ROA pada Bank BUMN periode 2007-2009 akan naik
sebesar 0.27 persen untuk setiap kenaikan satu persen pada surat berharga dengan
asumsi variabel lain konstan.
d. Slope Penyertaan (Py) = – 0.359716
Koefisien regresi untuk penyertaan (Py) adalah negatif 0.359716. Hal ini
menujukkan bahwa ROA pada Bank BUMN periode 2007-2009 akan turun
sebesar 0.36 persen untuk setiap kenaikan satu persen pada penyertaan dengan
asumsi variabel lain konstan.
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4.3.5 Analisis Uji Hipotesis
4.3.5.1 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk
mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Koefisien determinasi
juga digunakan untuk mengukur dan melihat seberapa baik atau buruk data yang
digunakan untuk mengestimasi persamaan regresi. Karena dalam penelitian ini
menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka penulis menggunakan alternatif
lain yaitu nilai adjusted r2. Adjusted r2 lebih disesuaikan dengan jumlah variabel
independen dan ukuran sampel.
Tabel 4.10
Koefisien Determinasi
Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/12/11 Time: 03:12
Sample: 2007Q1 2009Q4
Included observations: 12
Cross-sections included: 3
Total pool (balanced) observations: 36
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.927921
0.915908
0.342955
3.528542
-9.274371
77.24230
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.679444
1.182660
0.848576
1.112496
0.940691
1.085539

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
Nilai adjusted R squared dapat dilihat pada tabel 4.10 di atas, yaitu sebesar
0.915908 atau 91.59%. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat
dilihat dari besarnya nilai adjusted R squared. Semakin mendekati 1 nilai adjusted R
squared suatu model, maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat. Pada penelitian ini, nilai adjusted R squared sebesar 91.59% mengindikasikan
bahwa variabel bebas yang terdiri dari kredit, surat berharga, dan penyertaan mampu
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menjelaskan pengaruhnya terhadap ROA atau variabel terikat sebesar 91.59%, dan
sisanya sebesar 8.41% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.
4.3.5.2 Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t (parsial) dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari
variabel bebas secara individual (parsial) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
Hasil dari uji t tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut:
Tabel 4.11
Hasil Regresi Metode Fixed Effect
Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/12/11 Time: 03:12
Sample: 2007Q1 2009Q4
Included observations: 12
Cross-sections included: 3
Total pool (balanced) observations: 36
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

C
Cr?
Sb?
Py?

0.218690
0.171788
0.270559
-0.359716

5.479745
0.363541
0.184386
0.167778

0.039909
0.472540
1.467349
-2.143996

Prob.
0.9684
0.6400
0.1527
0.0403 *

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
* Signifikansi pada α = 10%
Dari hasil uji statistik t yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa:
a. Hipotesis 1
Ho1 : β1 = 0, Tidak terdapat pengaruh dari Kredit terhadap ROA bank BUMN
periode 2007-2009
Ha1 : β1 ≠ 0,

Terdapat pengaruh dari Kredit terhadap ROA bank BUMN periode
2007-2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kredit (Cr) memiliki nilai signifikansi > 0.05
yaitu sebesar 0.6400. Dengan demikian, hipotesis nol (Ho) tidak dapat ditolak. Maka
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dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%, kredit secara
parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA Bank BUMN pada
periode 2007-2009.
b. Hipotesis 2
Ho2 : β2 = 0, Tidak terdapat pengaruh dari Surat-surat berharga terhadap ROA bank
BUMN periode 2007-2009
Ha2 : β2 ≠ 0, Terdapat pengaruh dari Surat-surat berharga terhadap ROA bank BUMN
periode 2007-2009
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa surat berharga (Sb) memiliki nilai
signifikansi > 0.05, yaitu 0.1527 > 0.05 dengan demikian hipotesis nol (Ho) tidak
dapat ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar
90%, surat-surat berharga secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan
terhadap ROA Bank BUMN pada periode 2007-2009.
c. Hipotesis 3
Ho3 : β3 = 0

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Penyertaan terhadap ROA
bank BUMN periode 2007-2009

Ha3 : β3 ≠ 0

Terdapat pengaruh yang signifikan dari Penyertaan terhadap ROA bank
BUMN periode 2007-2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyertaan (Py) memiliki nilai signifikansi
< 0.05, yaitu dimana 0.0403 < 0.05 dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak. Maka
dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%, penyertaan secara
parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA Bank BUMN pada periode
2007-2009.
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4.3.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F (simultan) digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel bebas
secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan.
Pada uji statistik F ini jika nilai probabilitasnya berada dibawah 0.05, maka dapat
disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas mampu
mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 4.12
Hasil Regresi Metode Fixed Effect
Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/12/11 Time: 03:12
Sample: 2007Q1 2009Q4
Included observations: 12
Cross-sections included: 3
Total pool (balanced) observations: 36
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared

0.927921

Mean dependent var

2.679444

Adjusted R-squared

0.915908

S.D. dependent var

1.182660

S.E. of regression

0.342955

Akaike info criterion

0.848576

Sum squared resid

3.528542

Schwarz criterion

1.112496

Hannan-Quinn criter.

0.940691

Durbin-Watson stat

1.085539

Log likelihood

-9.274371

F-statistic

77.24230

Prob(F-statistic)

0.000000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
Hipotesis 4
Ho4 : β1 = β2 = β3 = 0,

Tidak terdapat pengaruh dari Kredit, Surat-surat berharga, dan
Penyertaan secara bersama-sama (simultan) terhadap ROA
bank BUMN periode 2007-2009
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Ha4 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0,

Terdapat pengaruh dari Kredit, Surat-surat berharga, dan
Penyertaan secara bersama-sama (simultan) terhadap ROA
bank BUMN periode 2007-2009

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.12 di atas, dimana dari tabel
diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000000. Hal ini menunjukkan nilai
probabilitas jauh lebih rendah dari taraf uji penelitian sebesar 0.05 pada tingkat
kepercayaan 95%, sehingga Ho ditolak. Jadi, dapat diinterpretasikan bahwa secara
bersama-sama atau secara simultan variabel bebas yang terdiri dari kredit (Cr), surat
berharga (Sb), dan penyertaan (Py), mampu mempengaruhi variabel terikat yaitu ROA
secara signifikan.
4.3.6 Pembahasan
4.3.6.1 Pengaruh Kredit Terhadap ROA
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel Kredit (Cr) memiliki nilai
p-value sebesar 0.6400 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 5%. Artinya,
Ho1 tidak dapat ditolak yang mengindikasikan bahwa kredit tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap ROA bank BUMN periode 2007-2009. Hal ini menandakan
bahwa kredit pada bank tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai tingkat
rentabilitas bank (ROA). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Haris (2010), dan
berbeda dengan hasil penelitian Norita (2005) dan Saputra (2003) yang menyatakan
bahwa kredit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA.
4.3.6.2 Pengaruh Surat Berharga Terhadap ROA
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel Surat-surat berharga (Sb)
memiliki nilai p-value sebesar 0.1527 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar
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5%. Artinya, Ho2 tidak dapat ditolak yang mengindikasikan Surat-surat berharga tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA bank BUMN periode 2007-2009. Hal
ini dapat menunjukkan bahwa variabel ini tidak dapat menjadi pertimbangan bagi
manajemen bank dalam menilai tingkat rentabilitas (ROA). Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian sebelumnya yaitu Raja (2010) yang menyatakan bahwa surat-surat
berharga tidak memiliki pengaruh terhadap ROA secara parsial.
4.3.6.3 Pengaruh Penyertaan Terhadap ROA
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel penyertaan (Py) memiliki
nilai p-value sebesar 0.0403 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5%.
Artinya, Ho3 ditolak yang mengindikasikan penyertaan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap ROA bank BUMN periode 2007-2009. Hal ini dapat diartikan bahwa
variabel penyertaan dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen bank atau investor
dalam menilai tingkat rentabilitas (ROA) suatu bank. Hasil penelitian ini berbeda dengan
penelitian sebelumnya yaitu Norita (2005) dan Raja (2010) yang menyatakan bahwa
penyertaan tidak memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap ROA secara parsial.
4.3.6.4 Pengaruh Kredit, Surat Berharga, dan Penyertaan Secara Simultan
Terhadap ROA
Hasil regresi melalui uji F pada tabel 4.12 antara variabel dependen ROA dengan
keseluruhan variabel independen (Kredit, Surat Berharga, dan Penyertaan) diperoleh
tingkat signifikansi sebesar 0.0000 di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 5%. Oleh
karena itu, dalam penelitian ini Ho4 ditolak atau dengan kata lain Ha4 tidak dapat
ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit, surat-surat berharga, dan penyertaan
secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA Bank
BUMN dengan periode pengamatan Triwulan I 2007- Triwulan IV 2009.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Raja (2010), Haris (2010) dan Norita
(2005) yang menyatakan bahwa variabel bebas yaitu Kredit, Surat Berharga, dan
Penyertaan secara bersama-sama atau secara simultan mampu mempengaruhi variabel
terikat yaitu ROA secara signifikan. Oleh karena itu, sebaiknya bank menghimpun aktiva
produktifnya secara bersama-sama agar mendapatkan hasil yang baik dan maksimal
sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap laba bank yang bersangkutan.
4.4

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regersi linear berganda maka terlihat bahwa

terdapat variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas (ROA)
yaitu variabel penyertaan dengan probabilitas sebesar 0.0403 dan memiliki koefisien
negatif sehingga tidak sesuai dengan teori, dan terdapat variabel independen yang
memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROA yaitu kredit dengan probabilitas
0.6400 dan surat berharga dengan probabilitas 0.1527, dimana hubungan antara kredit
dan surat berharga terhadap rentabilitas (ROA) telah sesuai dengan teori yang
ditunjukkan dengan nilai koefisien yang positif. Oleh karena itu implikasi kebijakan
manjerial dalam penelitian ini terhadap masing-masing variabel independen adalah
sebagai berikut:
1) Kredit
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga.
Variabel kredit dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan
terhadap rentabilitas (ROA). Kualitas kredit yang buruk akan meningkatkan risiko
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terutama bila pemberian kredit dilakukan dengan tidak menggunakan prinsip kehatihatian dan ekspansi dalam pemberian kredit yang kurang terkendali sehingga bank akan
menanggung risiko yang lebih besar. Risiko tersebut berupa kesulitan pengembalian
kredit oleh debitur yang apabila jumlahnya cukup besar dapat mempengaruhi kinerja
bank. Sehingga tingginya angka kredit bermasalah (NPL) pada bank, akan menyebabkan
kredit yang disalurkan banyak yang tidak memberikan hasil bagi bank yang
bersangkutan bahkan bisa menimbulkan kerugian sehingga pada akhirnya kredit tersebut
tidak dapat memberikan pengaruh terhadap laba bank.
Oleh karena itu, pihak manajemen tidak dapat menggunakan variabel kredit
dalam memprediksi nilai ROA bank pada periode yang bersangkutan. Akan tetapi
walaupun risiko dari kredit ini cukup besar, bank tetap menyalurkan sebagian besar
aktiva produktifnya ke dalam bentuk kredit, mengingat komponen aktiva produktif ini
masih dianggap cukup potensial dalam memberikan kontribusinya terhadap laba bank.
2) Surat-surat Berharga
Surat Berharga merupakan surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas
kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit,
dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
Penanaman dana dalam surat-surat berharga meliputi surat-surat berharga jangka pendek
dan jangka panjang, yang dimaksudkan untuk mempertinggi profitabilitas bank.
Variabel surat berharga dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang tidak
signifikan terhadap ROA. Jika kondisi perekonomian sedang tidak stabil, penempatan
dana dalam bentuk surat berharga memang bukanlah alternatif yang tepat karena nilai
surat berharga tersebut sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian sehingga
nilainya pun fluktuatif, dimana pada saat keadaan ekonomi sedang memburuk dapat
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menyebabkan penurunan atau jatuhnya nilai surat-surat berharga tersebut sehingga pada
akhirnya surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank tidak dapat mempengaruhi
ataupun meningkatkan laba bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, pihak manajemen
bank tidak dapat menggunakan variabel ini sebagai strategi untuk meningkatkan laba
maupun digunakan oleh kreditur dalam memprediksi laba bank pada periode yang
bersangkutan.
3) Penyertaan
Penyertaan adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam rupiah
maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank untuk
tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan. Termasuk dalam
cakupan penyertaan adalah penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi
kredit.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tardapat pengaruh yang signifikan antara
penyertaan dengan ROA, tetapi hasilnya tidak berkesesuaian dengan teori dimana
semakin besar penyertaan justru akan mengakibatkan penurunan pada ROA bank untuk
periode 2007-2009. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan penyertaan merupakan
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ROA bank tetapi nilainya sangat dipengaruhi
oleh kondisi perekonomian pada saat itu. Ketika jumlah penyertaan yang dilakukan oleh
suatu bank meningkat maka nilai ROA bank tersebut akan menurun, karena penyertaan
merupakan salah satu bentuk penggunaan dana bank yang berisiko tinggi sehingga bila
keadaan ekonomi sedang memburuk maka akan mempengaruhi nilai saham di pasar dan
akan berpengaruh pada return atau laba yang akan diterima oleh bank nantinya.
Bagi manajemen bank, variabel ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman
untuk menentukan strategi investasi atau kegiatan pengalokasian dana bank. Jika
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pengalokasian dana bank untuk penyertaan lebih kecil, maka ROA bank diharapkan akan
semakin tinggi yang berarti semakin tinggi pula kinerja keuangan bank tersebut. Dan
sebaliknya, jika penyertaan terlalu besar maka risikonya akan semakin tinggi sehingga
berdampak pada menurunnya ROA bank. Jika dilihat di laporan keuangan,
pengalokasian dana bank untuk penyertaan memang relatif lebih kecil dibandingkan
dengan aktiva produktif lainnya seperti kredit, surat berharga, atau penempatan dana
pada bank lain sehingga tindakan manajemen bank dalam hal pengalokasian dana sudah
cukup tepat.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komponen aktiva produktif
dari kredit, surat berharga, dan penyertaan terhadap rentabilitas Bank BUMN dari tahun
2007 sampai dengan 2009. Sampel yang digunakan pada penelitian berjumlah tiga Bank
BUMN. Dari penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya
dapat diperoleh kesimpulan bahwa:
1) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel kredit memiliki pengaruh namun tidak
signifikan secara statistik terhadap ROA Bank BUMN periode 2007-2009. Hasil
penelitian ini sesuai dengan teori, bahwa jika kredit yang diberikan oleh bank
meningkat maka ROA juga akan meningkat.
2) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel surat-surat berharga memiliki
pengaruh namun tidak signifikan secara statistik terhadap ROA Bank BUMN
periode 2007-2009. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori, bahwa jika nilai suratsurat berharga yang dimiliki oleh bank meningkat maka ROA juga akan meningkat.
3) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel penyertaan memiliki pengaruh yang
signifikan secara statistik terhadap ROA Bank BUMN periode 2007-2009. Namun
hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori, dimana teori menyebutkan bahwa jika
nilai penyertaan yang dilakukan oleh bank meningkat maka seharusnya ROA juga
akan meningkat. Sedangkan dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jika
nilai penyertaan bank meningkat, maka nilai ROA Bank BUMN periode 2007-2009
akan menurun.
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4) Berdasarkan hasil uji secara simultan, variabel kredit, surat-surat berharga, dan
penyertaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap ROA
Bank BUMN periode 2007-2009. Oleh karena itu, sebaiknya bank menghimpun
aktiva produktifnya secara bersama-sama agar mendapatkan hasil yang baik dan
maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap laba bank yang
bersangkutan.

5.2. Saran
Adapun saran-saran yang penulis dapat sampaikan kepada beberapa pihak antara lain:
1)

Pihak manajemen bank dapat mempertimbangkan variabel penyertaan untuk
mengatur strategi dalam berinvestasi atau pengalokasian dana bank, karena variabel
tersebut dapat menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara parsial
terhadap laba (ROA) yang akan dicapai oleh bank yang bersangkutan.

2)

Bagi perusahaan sebaiknya dapat mengatur penggunaan dana untuk melakukan
investasi atau penyertaan dengan sebaik-baiknya terutama disesuaikan dengan
kondisi eksternal perusahaan misalnya kondisi perekonomian pada saat itu, karena
jika alokasi dana untuk penyertaan terlalu besar justru akan menurunkan laba (ROA)
bank yang bersangkutan, mengingat variabel ini berisiko tinggi.

3)

Pihak manajemen agar lebih berhati-hati dan memenuhi ketentuan yang berlaku
baik dalam hal pemberian kredit ataupun dalam melakukan ekspansi kredit untuk
meminimalisir risiko dari pemberian kredit tersebut, sehingga variabel tersebut
nantinya dapat mempengaruhi laba (ROA) yang akan diterima oleh bank.

4)

Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, disarankan
untuk menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga tidak hanya terbatas pada
bank-bank milik pemerintah atau Bank BUMN saja, dan dapat menggunakan
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variabel lain misalnya dengan melibatkan sumber dana dari bank itu sendiri yang
mungkin dapat mempengaruhi tingkat rentabilitas bank.
5) Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah periode atau rentang
waktu penelitian agar diperoleh hasil yang lebih baik.
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LAMPIRAN 1
DATA SAMPEL PERUSAHAAN
NO

Nama Bank BUMN

1

Bank Rakyat Indonesia

2

Bank Negara Indonesia

3

Bank Mandiri

Sumber: www.bi.go.id
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LAMPIRAN 2
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
Neraca
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA
Telp. 021-2510244 021-2510244 , 2510254
per Maret 2010 dan 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-pos

Bank
03-2010

03-2009

7,436,206

6,065,760

ASET
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia

26,319,117 18,585,785

Penempatan pada bank lain

22,777,330 12,248,204

Tagihan spot dan derivatif

119,735

12,477

39,162,064 40,410,277

Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

352,011

1,732,315

b. Tersedia untuk dijual

11,384,813

8,899,318

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

26,956,126 28,323,027

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

469,114

1,455,617

1,466,271

7,186,314

553,375

364,333

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
Tagihan akseptasi

208,962,411 165,229,186

Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

208,962,411 165,229,186

Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-

594,620

565,821

12,640,220

9,694,535

12,850

97,954

12,617,452

8,818,848

9,918

777,733

112,758

110,450

108,066

100,273

Aset tetap dan inventaris

4,876,360

4,607,780

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

3,490,150

3,277,381

Properti terbengkalai

10,114

2,862

Aset yang diambil alih

26,623

20,748

Rekening tunda

15

Aset antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Penyisihan penghapusan aset non produktif -/-

Pengaruh Aktiva..., Nurhandini, Ak.-Ibs, 2011

5,540

1,867

537,753

179,046

Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan
Rupa-rupa aset
TOTAL ASET

1,888,745

1,848,605

6,319,238

6,136,179

303,843,238 250,141,694
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Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
Neraca
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA
Telp. 021-2510244 021-2510244 , 2510254
per Maret 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-pos
03-2009
03-2008
AKTIVA
Kas
6,065,760 4,533,938
Penempatan pada Bank Indonesia
27,827,576 29,329,937
a. Giro Bank Indonesia
9,442,567 15,308,423
b. Sertifikat Bank Indonesia
9,241,806 9,878,879
c. Lainnya
9,143,203 4,142,635
Giro pada Bank Lain
8,205,778 4,248,365
a. Rupiah
11,428
28,242
b. Valuta Asing
8,194,350 4,220,123
Penempatan pada Bank Lain
4,042,054 8,005,275
a. Rupiah
2,922,827 5,804,359
PPA - Penempatan pada bank lain -/(29,342)
(58,326)
b. Valuta Asing
1,119,227 2,200,916
PPA - Penempatan pada Bank Lain -/(740,596)
(64,210)
Surat Berharga yang Dimiliki
9,795,433 4,484,062
a. Rupiah
1,142,882 1,143,878
i. Diperdagangkan
396,753
479,909
ii. Tersedia untuk Dijual
69,709
20,060
iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
676,420
643,909
PPA - Surat berharga yang dimiliki -/(11,429)
(11,439)
b. Valuta Asing
8,652,551 3,340,184
i. Diperdagangkan
218,824
280,657
ii. Tersedia untuk Dijual
1,214,063
185,445
iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
7,219,664 2,874,082
PPA - Surat Berharga yang Dimiliki -/(86,525)
(33,402)
Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali
Obligasi Pemerintah
21,373,038 22,924,692
a. Diperdagangkan
1,116,738 3,430,874
b. Tersedia untuk Dijual
7,615,546 8,699,730
c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
12,640,754 10,794,088
Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) 7,186,314 7,048,099
a. Rupiah
7,186,314 7,048,099
PPA - Reverse Repo -/b. Valuta Asing
PPA - Reverse Repo -/Tagihan Derivatif
12,477 1,101,717
PPA - Tagihan Derivatif -/(125)
(247)
Kredit yang Diberikan
165,226,025 118,435,570
a. Rupiah
154,366,796 109,525,580
i. Pihak Terkait dengan Bank
442,750
397,165
ii. Pihak Lain
153,924,046 109,128,415
PPA - Kredit yang diberikan -/(8,518,050) (7,169,555)
b. Valuta Asing
10,859,229 8,909,990
i. Pihak Terkait dengan Bank
400
274
ii. Pihak Lain
10,858,829 8,909,716
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PPA - Kredit yang Diberikan -/Tagihan Akseptasi
PPA- Tagihan Akseptasi -/Penyertaan
PPA - Penyertaan -/Pendapatan yang Masih Akan Diterima
Biaya Dibayar Dimuka
Uang Muka Pajak
Aktiva Pajak Tangguhan
Aktiva Tetap
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/Properti Terbengkalai
PPA - Properti terbengkalai -/Aktiva Sewa Guna
Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa Guna -/Agunan yang Diambil Alih
PPA - Agunan yang diambil alih -/Aktiva Lain-lain
TOTAL AKTIVA
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(300,798) (271,281)
364,333
924,357
(3,643)
(9,540)
565,821
211,224
(1,476)
(1,362)
1,898,172 1,239,060
426,482
317,078
70,407
1,848,605 1,298,499
4,690,815 4,128,819
(3,352,731) (2,545,644)
2,862
6,209
(41)
(63)
27,415
369,754
(24,923) (323,114)
20,748
16,373
(1,826)
(1,737)
3,563,025 2,325,654
250,141,635 200,458,762

LAMPIRAN 3
DATA ROA, KREDIT, SURAT BERHARGA, DAN PENYERTAAN
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK
PERIODE

ROA (%)
Y

Kredit (Rp)
X1

Maret 2007
Juni 2007
September 2007
Desember 2007
Maret 2008
Juni 2008
September 2008
Desember 2008
Maret 2009
Juni 2009
September 2009
Desember 2009

4.49
4.29
4.27
4.61
4.17
4.06
4.14
4.18
3.92
3.61
3.47
3.73

83,746,330,000,000
90,716,296,000,000
97,446,063,000,000
106,899,433,000,000
110,994,734,000,000
127,805,869,000,000
142,760,323,000,000
153,056,475,000,000
156,407,177,000,000
173,837,565,000,000
179,571,906,000,000
194,242,503,000,000

Surat Berharga (Rp)
X2
3,653,722,000,000
5,644,196,000,000
5,119,767,000,000
4,580,883,000,000
4,439,221,000,000
5,564,694,000,000
4,955,441,000,000
9,392,188,000,000
9,697,479,000,000
7,273,211,000,000
6,326,184,000,000
6,059,857,000,000

Penyertaan (Rp)
X3
73,896,000,000
78,614,000,000
78,284,000,000
207,668,000,000
209,862,000,000
214,015,000,000
217,811,000,000
551,259,000,000
564,345,000,000
598,034,000,000
588,826,000,000
581,900,000,000

Sumber : Hasil Olahan yang Diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

DATA ROA, KREDIT, SURAT BERHARGA, DAN PENYERTAAN
PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK
PERIODE

ROA (%)
Y

Kredit (Rp)
X1

Surat Berharga (Rp)
X2

Penyertaan (Rp)
X3

Maret 2007
Juni 2007
September 2007
Desember 2007
Maret 2008
Juni 2008
September 2008
Desember 2008
Maret 2009
Juni 2009
September 2009
Desember 2009

1.63
1.76
1.74
0.85
0.50
0.76
1.06
1.12
1.91
1.62
1.57
1.72

64,346,320,000,000
73,088,010,000,000
74,035,585,000,000
81,473,239,000,000
80,524,906,000,000
88,810,103,000,000
95,949,598,000,000
103,307,557,000,000
104,755,788,000,000
108,624,036,000,000
110,422,361,000,000
110,826,084,000,000

5,382,638,000,000
4,680,324,000,000
4,375,625,000,000
3,973,598,000,000
4,656,305,000,000
4,499,011,000,000
3,837,503,000,000
4,005,238,000,000
5,015,965,000,000
6,079,827,000,000
6,668,814,000,000
7,133,421,000,000

662,554,000,000
671,455,000,000
594,121,000,000
561,572,000,000
424,660,000,000
682,373,000,000
679,502,000,000
468,401,000,000
492,321,000,000
519,755,000,000
487,407,000,000
511,900,000,000

Sumber : Hasil Olahan yang Diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
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DATA ROA, KREDIT, SURAT BERHARGA, DAN PENYERTAAN
PADA PT. BANK MANDIRI, TBK

PERIODE

ROA (%)
Y

Kredit (Rp)
X1

Surat Berharga (Rp)
X2

Penyertaan (Rp)
X3

Maret 2007
Juni 2007
September 2007
Desember 2007
Maret 2008
Juni 2008
September 2008
Desember 2008
Maret 2009
Juni 2009
September 2009
Desember 2009

2.31
2.42
2.38
2.40
2.78
2.62
2.64
2.69
2.46
2.67
2.78
3.13

90,456,508,000,000
91,702,014,000,000
98,596,762,000,000
114,131,545,000,000
113,881,566,000,000
125,447,744,000,000
135,963,934,000,000
147,735,396,000,000
147,504,660,000,000
152,498,293,000,000
159,244,163,000,000
168,092,890,000,000

3,140,646,000,000
3,852,246,000,000
2,235,796,000,000
2,343,820,000,000
2,335,704,000,000
2,245,829,000,000
2,047,604,000,000
1,339,258,000,000
1,892,722,000,000
3,218,893,000,000
7,789,997,000,000
6,046,647,000,000

2,300,308,000,000
2,350,911,000,000
2,431,911,000,000
2,533,683,000,000
2,617,681,000,000
2,868,882,000,000
2,840,047,000,000
2,965,034,000,000
3,490,298,000,000
3,523,317,000,000
3,550,934,000,000
3,691,466,000,000

Sumber : Hasil Olahan yang Diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
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LAMPIRAN 4
HASIL ANALISIS STATISTIK

Hasil Statistik Deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Y
X1
X2
X3
2.679444 118.000.000.000.000 4.764.008.000.000 1.274.584.000.000
2.630000 111.000.000.000.000 4.620.000.000.000 591.000.000.000
4.610000 194.242.503.000.000 9.697.479.000.000 3.691.466.000.000
0.500000 64.346.320.000.000 1.339.258.000.000
73.896.000.000
1.182660 33.606.957.000.000 2.009.542.000.000 1.232.890.000.000
-0.002421
0.484188
0.494056
0.819582
1.916376
2.249421
2.994220
1.998259

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0

CHOW TEST
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

d.f.

Prob.

Cross-section F

82.575622

(2,30)

0.0000

Cross-section Chi-square

67.412789

2

0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
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FIXED EFFECT
Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/12/11 Time: 03:12
Sample: 2007Q1 2009Q4
Included observations: 12
Cross-sections included: 3
Total pool (balanced) observations: 36
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1?
X2?
X3?
Fixed Effects (Cross)
_BRI—C
_BNI—C
_MANDIRI—C

0.218690
0.171788
0.270559
-0.359716

5.479745
0.363541
0.184386
0.167778

0.039909
0.472540
1.467349
-2.143996

0.9684
0.6400
0.1527
0.0403

0.906430
-1.422404
0.515974
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.927921
0.915908
0.342955
3.528542
-9.274371
77.24230
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.679444
1.182660
0.848576
1.112496
0.940691
1.085539

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0

Uji Normalitas
ROA?

KREDIT?

SURAT BERHARGA?

PENYERTAAN?

Jarque-Bera

1.761396

1.196359

1.918495

1.021735

Probability

0.414493

0.549812

0.383181

0.599975

Sum
Sum Sq. Dev.

96.46000
48.95399

667.7991
2.796322

550.1011
7.557729

486.4042
45.81655

Observations

36

36

36

36

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
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Grafik Uji Normalitas
6

Series: Y
Sample 1 36
Observations 36

5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4
3
2
1
0

2.679444
2.630000
4.610000
0.500000
1.182660
-0.002421
1.916376

Jarque-Bera
Probability
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1.761396
0.414493

4.5

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
Uji Multikolinearitas
KREDIT?

SURAT BERHARGA?

PENYERTAAN

KREDIT?

1.000000

0.130289

0.305972

SURAT BERHARGA?

0.130289

1.000000

-0.487421

PENYERTAAN?

0.305972

-0.487421

1.000000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

0.238665

Prob. F(2,29)

0.7892

Obs*R-squared

0.566758

Prob. Chi-Square(2)

0.7532

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0

Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared

2.493921
16.67924

Prob. F(9,26)
Prob. Chi-Square(9)

0.0332
0.0540

Scaled explained SS

6.708309

Prob. Chi-Square(9)

0.6675

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0
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