
 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK UMUM KONVENSIONAL 

SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO             

(STUDI PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR                                                         

DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2002-2006) 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

RIDCHARD FEBRIANTO SIMANJUNTAK 

200712076 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2011 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK UMUM KONVENSIONAL                

SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO                         

(STUDI PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR                                                            

DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2002-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

RIDCHARD FEBRIANTO SIMANJUNTAK 

200712076 

 

Diterima dan Disetujui untuk Diajukan Dalam Ujian Komprehensif 

2011 

Jakarta, 27 Oktober 2011 

Dosen Pembimbing 

 

Sparta, SE.Ak.,MSi. 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJIAN KOMPREHENSIF 

 

Nama    : Ridchard Febrianto Simanjuntak 

NIM    : 200712076 

Judul Skripsi  : Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional 

Sebelum dan Sesudah Penerapan Manajemen Risiko 

(Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta Periode 2002-2006). 

Tanggal Ujian Komprehensif :  

Penguji    

Ketua   : Ir. Nimrod Sitorus, MBA. 

Anggota   : 1. Sparta, SE.Ak.,MSi. 

      2. Fadjar Putra Anoraga, SE.,MSE. 

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif: 

Pada    : Kamis, 27 Oktober 2011 

Dengan Hasil   : LULUS 

 

 

Penguji, 

            Ketua,                Anggota,                  Anggota, 

 

 

Ir. Nimrod Sitorus, MBA.      Sparta, SE.Ak.,MSi.        Fadjar P. Anoraga, SE.,MSE. 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Nama Mahasiswa : Ridchard Febrianto Simanjuntak 

NIM   : 200712076 

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Sebelum 

dan Sesudah Penerapan Manajemen Risiko (Studi pada Perbankan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2002-2006). 

 

 

Pembimbing Skripsi 

 

Sparta,  SE.Ak.,MSi. 

 

Tanggal Lulus : 27 Oktober 2011 

Mengetahui, 

    Ketua Panitia Ujian                  Ketua Jurusan Akuntansi 

 

Ir. Nimrod Sitorus, MBA.              Etika Karyani, SE.Ak.,MSM. 

 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Ridchard Febrianto Simanjuntak 

NIM  : 200712076 

Jurusan : Akuntansi 

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini 

merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari 

penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, 

maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi 

berdasarkan peraturan dan tata tertib STIE Indonesia Banking School. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. 

 

        Jakarta, 27 Oktober 2011 

                  Penulis, 

 

 

                                                     Ridchard Febrianto Simanjuntak 

 

 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

KATA PENGANTAR 

Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, anugerah, 

penyertaan, dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dengan penuh kerendahan hati dan 

rasa hormat, penulis mempersembahkan skripsi ini dengan harapan dapat berguna bagi 

kemajuan kita bersama. 

Skripsi yang penulis susun ini secara khusus membahas tentang penerapan 

manajemen risiko dan pengaruhnya terhadap kinerja bank dengan judul “Analisis 

Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko (Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

Periode 2002-2006)”. Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis apakah ada perbedaan kinerja keuangan bank yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah penerapan manajemen risiko ditinjau dari ROA, ROE, NIM, dan 

NPL. 

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi setiap mahasiswa tingkat 

akhir di STIE Indonesia Banking School untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu. 

Namun skripsi yang penulis buat bukan hanya sebagai penelitian ilmiah semata atau 

sekadar prasyarat kelulusan, tetapi juga sebagai perwujudan implementasi ilmu 

pengetahuan yang telah penulis dapatkan dan pertanggungjawaban sebagai representasi 

cendikiawan muda untuk merespon setiap keadaan lingkungan (sesuai dengan disiplin 

ilmu yang dimiliki). 

 

 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

Ucapan terima kasih dan hormat penulis, khususnya disampaikan kepada :  

1) Kedua orangtuaku tercinta Ayah (Jasten Simanjuntak) dan Ibu (Liesye Tauran), 

terima kasih telah mendidik, membesarkan, dan mendoakan saya dengan penuh 

kasih, sehingga saya dapat tumbuh dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik. 

Terima kasih yang tak terhingga buat kalian, semoga sehat selalu dan panjang 

umur. Tuhan memberkati kalian. 

2) Adik-adikku (Lina dan Cindy) tersayang, Om dan tante-tanteku, semua 

sepupuku, dan semua kerabat yang tidak sempat saya sebutkan. Terima kasih atas 

doa dan dukungan kalian sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dengan 

baik. 

3) Koko Adei, Koko Silvester, Cici Ebit dan Abang Edy Sitepu, terima kasih berkat 

kalianlah saya dapat kuliah di STIE Indonesia Banking School. Terima kasih juga 

buat bantuan, doa, dan dukungan kalian selama ini, Tuhan memberkati. 

4) Bapak Sparta, SE.Ak.,MSi. selaku pembimbing skripsi maupun pembimbing 

akademik yang telah yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi dan yang terlebih penting membimbing penulis selama berkuliah di IBS. 

Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan saya baik yang 

disengaja maupun tidak disengaja. 

5) Bapak Ir. Nimrod Sitorus, MBA. yang telah banyak membantu penulis dalam 

proses perbaikan skripsi. Terima kasih banyak buat bapak atas saran dan 

masukan yang telah berguna bagi penyempurnaan skripsi ini. 

6) Ketua STIE Indonesia Banking School ibu Dr. Siti Sundari Arie, SH.,MH. Wakil 

Ketua I bapak Donant Alananto Iskandar, SE.,MBA. Wakil Ketua II bapak 

Taufik Hidayat, SE.Ak,M.Bankfin. dan Direktur Kemahasiswaan bapak Drs. 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

Atman Poerwokoesoemo atas bimbingannya kepada penulis selama menjalani 

proses perkuliahan di kampus STIE Indonesia Banking School. 

7) Ketua Jurusan Akuntansi, ibu Etika Karyani, SE.Ak.,MSM. yang telah banyak 

membantu selama proses perkuliahan. 

8) Seluruh civitas akademika STIE Indonesia Banking School dan khususnya 

mahasiswa angkatan 2007, doa dan harapanku semoga kita semua sukses dan 

tetap dalam ikatan persaudaraan almamater STIE Indonesia Banking School. 

9) Artha Verrawati Simbolon buat bantuannya selama ini, you are the best i ever 

have.  

10) Para sahabat-sahabatku, khusus kepada : 

 Teman-teman kostan: Andrew, Mudzakir, Frans, dan Peje (sering ke 

kostan). Terima kasih atas kebersamaan kalian, ini sangat berarti banyak 

bagi saya. 

 Ivan dan Trika yang sudah saya anggap sebagai om (kakak) saya, terima 

kasih atas bantuan, dukungan dan doanya. 

 Andjas Maulana Sindapati, terima kasih atas keisengan dan 

kedunguannya. 

 Teman-teman yang memanggil saya “Profesor”: Akbar, Aris, Didit, 

Margo, Andri „birong”, Rizky “Sukoi”, Juan, Denli, Ilham, dan Rendy. 

Saya sampai sekarang masih bingung dengan panggilan itu. 

 Audry, teman terbaik bermain tenis meja, yang semakin jago seiring 

berjalannya waktu. 

 Teman-teman 2007 yang sering bermain futsal bersama: Ichsan, Kibo, 

Pepeng, Bayu, Bobo, Irwin, dll. Maaf kalau ada yang lupa. 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

11) Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan, atas semua dukungan baik 

langsung maupun tidak langsung sehingga saya dapat menyelesaikan semua 

proses perkuliahan dengan baik. 

Saya terbuka dalam menerima kritik, pendapat dan saran dari semua pihak demi 

perbaikan dan penyempurnaan skripsi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

    

 

                                                                                              Jakarta, 27 Oktober 2011 

                                                                         

                                       

                                                                                          Ridchard Febrianto Simanjuntak 

                                                                                                    NIM : 200712076                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

DAFTAR ISI 

 

Kata Pengantar ......................................................................................................... i 

Daftar Isi .................................................................................................................. v 

Daftar Tabel .............................................................................................................. x 

Daftar Gambar .......................................................................................................... xv 

Daftar Lampiran ....................................................................................................... xvi 

Executive Summary .................................................................................................. xvii 

Bab I  Pendahuluan ................................................................................................... 1 

1.1  Latar Belakang .............................................................................................. 1 

1.2 Masalah Penelitian ........................................................................................ 4 

1.2.1  Identifikasi Masalah .............................................................................. 4 

1.2.2  Perumusan Masalah ............................................................................... 4 

1.2.3  Pembatasan Masalah ............................................................................. 5 

1.3  Tujuan Penelitian .......................................................................................... 6 

1.4  Manfaat Penelitian ........................................................................................ 6 

1.5  Sistematika Penelitian ................................................................................... 7 

Bab II  Landasan Teori ............................................................................................. 8 

2.1  Tinjauan Pustaka ........................................................................................... 8 

2.1.1  Risiko Perbankan ................................................................................... 8 

2.1.2  Manajemen Risiko Perbankan Oleh Bank Indonesia ............................ 14 

2.1.2.1  Ruang Lingkup Manajemen Risiko ............................................... 15 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

2.1.2.2  Pengawasan Aktif oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan 

Manajemen ................................................................................... 17 

  2.1.2.3  Prosedur Kebijakan, Mengukur serta Menetapkan Limit Risiko .. 19 

  2.1.2.4  Proses Identifikasi, Penerapan, Pemantauan dan Sistem Informasi21 

2.1.2.5  Sistem Pengawasan Internal .......................................................... 25 

2.1.2.6  Aspek Mengenai Pelaporan ........................................................... 27 

2.1.3  Kinerja Perbankan ................................................................................. 28 

2.1.3.1  Return on Asset (ROA) .................................................................. 32 

2.1.3.2  Return on Equity (ROE) ................................................................ 33 

2.1.3.3  Net Interest Margin (NIM) ............................................................ 33 

2.1.3.4  Non Performing Loan (NPL) ......................................................... 34 

2.2  Penelitian Terdahulu ..................................................................................... 34 

2.3  Kerangka Pemikiran ...................................................................................... 35 

2.4  Hipotesis .......................................................................................................  36 

Bab III  Metodologi Penelitian ................................................................................. 37 

3.1  Jenis dan Sumber Data .................................................................................. 37 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian .................................................................... 37 

3.2.1  Populasi Penelitian ................................................................................ 37 

3.2.2  Sampel Penelitian .................................................................................. 38 

3.3  Teknik Pengumpulan Data ............................................................................ 40 

3.4  Teknik Pengolahan Data ............................................................................... 40 

3.4.1  Analisis Komparatif ...............................................................................40 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

3.4.2  Uji Normalitas Data ............................................................................... 42 

3.4.3  Paired Sample T Test (Uji Sampel Berpasangan) ................................. 43 

Bab IV  Hasil dan Pembahasan ................................................................................ 44 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian .............................................................. 44 

4.1.1  Objek Penelitian Berdasarkan Struktur dan Prinsip Kegiatan Usaha ... 47 

4.1.2  Objek Penelitian Berdasarkan Total Aset ............................................ 48 

4.1.3  Objek Penelitian Berdasarkan Bentuk Hukum dan Kepemilikan ........ 49 

4.1.4  Objek Penelitian Berdasarkan Besarnya Modal ................................... 51 

4.2  Pembahasan Hasil Penelitian ........................................................................ 53 

4.2.1  Analisis Komparatif ...............................................................................53 

 4.2.1.1  Nilai Return on Asset (ROA) ......................................................... 53 

4.2.1.2  Nilai Return on Equity (ROE)........................................................ 55 

 4.2.1.3  Nilai Net Interest Margin (NIM) ................................................... 56 

 4.2.1.4  Nilai Non Performing Loan (NPL) ................................................ 57 

4.2.2  Uji Normalitas Data............................................................................... 58 

 4.2.3  Uji Beda t Keuangan Perbankan untuk Seluruh Sampel ....................... 59 

 4.2.3.1  Uji Beda t ROA Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ........................................................................ 60 

 4.2.3.2  Uji Beda t ROE Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ........................................................................ 62 

 4.2.3.3  Uji Beda t NIM Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ........................................................................ 64 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

 4.2.3.4  Uji Beda t NPL Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ........................................................................ 66 

4.2.4  Uji Beda t Keuangan Perbankan Berdasarkan Total Aset ..................... 68 

4.2.4.1  Uji Beda t Keuangan Perbankan untuk Sampel Total Aset Rp 1 Triliun 

sampai dengan Rp 5 Triliun ......................................................... 68 

4.2.4.1.1  Uji Beda t ROA Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 68 

4.2.4.1.2  Uji Beda t ROE Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 70 

4.2.4.1.3  Uji Beda t NIM Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 72 

4.2.4.1.4  Uji Beda t NPL Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 74 

4.2.4.2  Uji Beda t Keuangan Perbankan untuk Sampel Total Aset Rp 10 Triliun 

sampai dengan Rp 30 Triliun ....................................................... 76 

4.2.4.2.1  Uji Beda t ROA Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 76 

4.2.4.2.2  Uji Beda t ROE Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 78 

4.2.4.2.3  Uji Beda t NIM Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 80 

4.2.4.2.4  Uji Beda t NPL Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 82 

4.2.4.3  Uji Beda t Keuangan Perbankan untuk Sampel Total Aset diatas Rp 30 

Triliun ........................................................................................... 84 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

4.2.4.3.1  Uji Beda t ROA Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 84 

4.2.4.3.2  Uji Beda t ROE Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 86 

4.2.4.3.3  Uji Beda t NIM Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 88 

4.2.4.3.4  Uji Beda t NPL Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 90 

4.2.5  Uji Beda t Keuangan Perbankan Berdasarkan Modal ........................... 92 

 4.2.5.1  Uji Beda t Keuangan Perbankan untuk Sampel Bank dengan Fokus 

(Modal antara 0,1 Triliun sampai 10 Triliun) ............................... 92 

4.2.5.1.1  Uji Beda t ROA Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 93 

4.2.5.1.2  Uji Beda t ROE Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 95 

4.2.5.1.3  Uji Beda t NIM Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 97 

4.2.5.1.4  Uji Beda t NPL Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko ................................................................. 99 

4.2.6  Analisis Dampak Manajemen Risiko Bagi Kinerja Bank ..................... 101 

Bab V  Kesimpulan dan Saran .................................................................................. 104 

5.1  Kesimpulan ................................................................................................... 104 

5.2  Saran .............................................................................................................. 105 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1  Kerugian Lembaga Keuangan Akibat Peristiwa Risiko ...................... 9 

Tabel 3.1  Variabel Operasional ........................................................................... 37 

Tabel 4.1  Indikator Kinerja Perbankan ............................................................... 46 

Tabel 4.2  Pengelompokan Bank Berdasarkan Total Aset ................................... 48 

Tabel 4.3  Bank dengan Modal 0,1T – 10T ......................................................... 52 

Tabel 4.4  Bank dengan Modal 10T – 50T .......................................................... 53 

Tabel 4.5  Return on Asset (ROA) pada Bank ..................................................... 54 

Tabel 4.6  Return on Equity (ROE) pada Bank .................................................... 55 

Tabel 4.7  Net Interest Margin (NIM) pada Bank ............................................... 56 

Tabel 4.8  Non Performing Loan (NPL) pada Bank ............................................ 57 

Tabel 4.9  One Sample Kolmogrov Smirnov ........................................................ 59 

Tabel 4.10 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROA Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 60 

Tabel 4.11 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROA Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 61 

Tabel 4.12 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROA Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 61 

Tabel 4.13 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROE Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 62 

Tabel 4.14 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROE Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 63 

Tabel 4.15 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROE Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 63 

 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

Tabel 4.16 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NIM Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 64 

Tabel 4.17 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NIM Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 65 

Tabel 4.18 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NIM Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 65 

Tabel 4.19 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NPL Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 66 

Tabel 4.20 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NPL Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 67 

Tabel 4.21 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NPL Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 67 

Tabel 4.22 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROA Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 68 

Tabel 4.23 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROA Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 69 

Tabel 4.24 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROA Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 69 

Tabel 4.25 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROE Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 70 

Tabel 4.26 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROE Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 71 

Tabel 4.27 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROE Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 71 

Tabel 4.28 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NIM Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 72 

Tabel 4.29 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NIM Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 73 

Tabel 4.30 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NIM Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 73 

Tabel 4.31 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NPL Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 74 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

Tabel 4.32 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NPL Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 75 

Tabel 4.33 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NPL Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 75 

Tabel 4.34 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROA Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 76 

Tabel 4.35 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROA Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 77 

Tabel 4.36 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROA Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 77 

Tabel 4.37 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROE Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 78 

Tabel 4.38 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROE Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 79 

Tabel 4.39 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROE Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 79 

Tabel 4.40 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NIM Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 80 

Tabel 4.41 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NIM Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 81 

Tabel 4.42 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NIM Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 81 

Tabel 4.43 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NPL Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 82 

Tabel 4.44 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NPL Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 83 

Tabel 4.45 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NPL Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 83 

Tabel 4.46 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROA Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 84 

Tabel 4.47 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROA Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 85 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

Tabel 4.48 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROA Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 85 

Tabel 4.49 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROE Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 86 

Tabel 4.50 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROE Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 87 

Tabel 4.51 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROE Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 87 

Tabel 4.52 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NIM Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 88 

Tabel 4.53 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NIM Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 89 

Tabel 4.54 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NIM Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 89 

Tabel 4.55 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NPL Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 90 

Tabel 4.56 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NPL Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 91 

Tabel 4.57 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NPL Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 91 

Tabel 4.58 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROA Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 93 

Tabel 4.59 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROA Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 94 

Tabel 4.60 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROA Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 94 

Tabel 4.61 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROE Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 95 

Tabel 4.62 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROE Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 96 

Tabel 4.63 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROE Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 96 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

Tabel 4.64 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NIM Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 97 

Tabel 4.65 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NIM Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 98 

Tabel 4.66 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NIM Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 98 

Tabel 4.67 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NPL Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko ....................................................... 99 

Tabel 4.68 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NPL Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko .............................................................. 100 

Tabel 4.69 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NPL Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko ........................................ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

DAFTAR GAMBAR 

 

 Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran Teoritis .......................................................... 36 

Gambar 4.1  Pie chart Pengelompokkan Bank Berdasarkan Kepemilikan ......... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1  Uji Normalitas Data 

Lampiran 2  Uji Beda t   : 

Lampiran 2.1  Uji Beda t untuk Seluruh Sampel Penelitian 

Lampiran 2.2  Uji Beda t Berdasarkan Total Aset 

Lampiran 2.3  Uji Beda t Berdasarkan Modal 0,1T-10 Triliun 

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research aims to analyze the differences that occur on bank’s performance 

between 2 years before implementing the risk management up to 2 years after. Bank’s 

performance is measured using financial ratios: ROA (Return on Asset), ROE (Return on 

Equity), and NIM (Net Interest Margin). Risk Management provides a structured way of 

identifying and analysing potential risks, and devising and implementing responses 

appropriate to their impact. These responses generally draw on strategies of risk 

prevention, risk transfer, impact mitigation or risk acceptance. 

 Data in this research are banking firms listed on the Jakarta Stock Exchange for 

the period 2002-2006. Sampling method applied in this research is purposive sampling, 

on which there are 16 bank entering in this research criterion. A number of statistical 

tools were used for data analyses including the data normality test using Kolmogorov 

Smirnov test and difference test using Paired Samples T test. Kolmogorov Smirnov test 

was used for each bank in order to determine the distribution of data in the variable that 

will be used and Paired Samples T test was used to determine whether there is difference 

in the performance of banks before and after risk management. 
 The result of this research shows that ROA, ROE, and NIM for the entire sample 

and based on capital, do not experience the difference. It means that there is no 

significant performance improvements, but based on total of assets over 30 trillion, it 

shows that the performance of Return on Assets (ROA) is significantly different for two 

years after risk management.  
 

 
Keywords  :  Bank’s Performance, Risk Management, Paired Samples T Test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Pertumbuhan industri perbankan sekitar awal 1990-an sangat pesat akibat dari Paket 

Kebijakan 27 Oktober 1988 (PAKTO 88) yang memberikan kemudahan dalam pendirian 

bank. Pertumbuhan yang pesat ini ternyata tidak dapat mendorong terciptanya industri 

perbankan yang kuat karena pengawasan dari otoritas moneter menjadi tidak efektif yang 

tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. Akibatnya krisis 

keuangan yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 memberi dampak yang 

sangat buruk pada sektor perbankan. Terpuruknya sektor perbankan akibat krisis 

ekonomi memaksa pemerintah melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak 

layak lagi untuk beroperasi. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan dari 

masyarakat terhadap industri perbankan. 

 Untuk dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat akibat dari perkembangan 

perbankan yang pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha 

perbankan, otoritas moneter mengharuskan perbankan menerapkan manajemen risiko. 

Penerapan manajemen risiko meliputi pengawasan aktif pengurus bank, kebijakan, 

prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan 

pengendalian risiko. Bagi perbankan penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan 
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shareholder value, memberikan gambaran kemungkinan kerugian bank di masa datang, 

dan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank.
1
 

 Risiko dapat diartikan sebagai peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Dalam 

arti yang lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang 

tidak diharapkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko yang tidak diantisipasi 

serta tidak dikelola dengan semestinya, dapat menimbulkan kerugian. Sebaliknya risiko 

yang dikelola dengan baik akan memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan 

yang maksimal.
2 

 Risiko meningkat karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman atau informasi dan 

ketidakpastian mengenai masa depan
3
. Manajemen risiko adalah desain prosedur serta 

implementasi prosedur untuk mengendalikan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap 

dapat terkendali pada batas limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank 

sehingga diharapkan kinerja bank dapat lebih baik
4
. 

 Kinerja suatu bank sangat erat sekali hubungannya dengan peran dan fungsi 

manajemen dari bank tersebut. Keberhasilan suatu bank untuk dapat menghasilkan suatu 

keuntungan merupakan suatu prestasi yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam 

mengelola banknya secara baik dan benar. Dengan demikian maju tidaknya kegiatan 

operasional suatu bank sangat tergantung dari kemampuan manajemen tersebut dalam 

mengelola banknya masing-masing. Ini sejalan dengan tujuan penerapan manajemen 

risiko. 

                                                        
1
 SEBI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen 

Risiko Bagi Bank Umum. 

 
2
Ferry N. Idroes dan Sugiarto. 2006. Manajemen Risiko Perbankan : Dalam Konteks Kesepakatan Basel 

dan Peraturan Bank Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 7 

 
3
New South Wales Treasury. 2004. Risk Management Guidline. Page 5 

 
4
Imam Ghozali. 2007. Manajemen Risko Perbankan : Pendekatan Value at Risk (VaR). Semarang: Badan 

Penerbit Unversitas Diponegoro. Hal. 4 
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 Kinerja bank secara eksplisit direpresentasikan oleh rasio-rasio meskipun tidak 

mengesampingkan bahwa pada akhirnya bank akan dinilai tingkat kesehatannya. Rasio-

rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja bank yang telah menjadi konsumsi publik 

adalah non performing loan (NPL), return on equity (ROE), efisiensi ekonomis bank 

(BOPO), net interest margin (NIM), dan return on asset (ROA).
5
 

 Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja bank di Eropa adalah ROE. 

Pendekatan ini menekankan bahwa return on equity (ROE) bank harus lebih besar 

nilainya dibandingakan dengan biaya ekuitasnya dalam rangka untuk menciptakan nilai 

kepada para pemegang saham. ROE merupakan metode yang bagus dalam merefleksikan 

profitabilitas suatu bank. Profitabilitas adalah penting bagi sebuah bank untuk dapat terus 

menjaga keberlangsungan aktivitasnya.
6
 

 Penelitian yang dilakukan untuk mengukur kinerja bank di Yunani memperlihatkan 

bahwa ROA (return on asset) dan ROE (return on equity) digunakan secara bersama-

sama untuk mengukur kinerja commercial bank dan cooperative bank.
7
 

 Penelitian lain yang dilakukan pada bank umum di Indonesia dengan total aset 

kurang dari 1 Triliun memperlihatkan bahwa variabel risiko kredit (NPL), risiko tingkat 

suku bunga (NIM), efisiensi operasi (BOPO), dan modal (CAR) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja bank umum.
8
 

 Dari uraian yang telah diungkapkan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

kinerja perbankan kaitannya terhadap implementasi manajemen risiko. Oleh karena itu, 

                                                        
5
Taswan. 2010. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta. Hal. 164 

 
6
European Central Bank. 2010. Beyond ROE – How to Measure Bank Performance. Page 6 

 
7
Kosmidou and C. Zopounidis. 2008. Measurement of Bank Performance in Greece. South-Eastern Europe 

Journal of Economics. Page 10 

 
8
Wisnu Mawardi. 2004. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di 

Indonesia (Studi kasus pada Bank Umum dengan Total Aset kurang dari 1 Triliun). Program Pascasarjana 

Universitas Diponegoro. 
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penulis memilih judul “Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional 

Sebelum dan Sesudah Penerapan Manajemen Risiko (Studi pada Perbankan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2002-2006)” dalam pembahasan penelitian 

ini. 

1.2 MASALAH PENELITIAN 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya guna mendapatkan hasil 

(return) selalu dihadapkan pada risiko. Risiko dapat menciptakan potensi kerugian 

atau hasil yang tidak diinginkan. Risiko sangat erat hubungannya dengan kegiatan 

usaha suatu bank, jadi semakin kompleks kegiatan usahanya maka risiko dari bank 

tersebut semakin besar. Atas dasar risiko inilah Bank Indonesia mewajibkan 

perbankan untuk menerapkan manajemen risiko yang tujuannya agar perbankan 

dapat mengelola risiko dengan baik sehingga memberikan peluang perbankan untuk 

memperoleh hasil seperti yang diharapkan. 

 Suatu bank yang dapat mengelola risiko dengan baik, dapat memperoleh 

keuntungan seperti yang diharapkan sehingga akan mencerminkan kinerja 

keuangannya. Untuk dapat mengukur kinerja keuangan suatu bank, maka dapat 

menggunakan rasio-rasio keuangan. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini 

adalah apakah kinerja keuangan bank setelah diterapkannya manajemen risiko oleh 

Bank Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan 

kinerja keuangan bank sebelum penerapan manajemen risiko. 

1.2.2 Perumusan Masalah 

  Perumusan masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apakah ada perbedaan pada kinerja keuangan bank antara sebelum dan 

sesudah penerapan manajemen risiko ditinjau dari ROA? 
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2) Apakah ada perbedaan pada kinerja keuangan bank antara sebelum dan 

sesudah penerapan manajemen risiko ditinjau dari ROE? 

3) Apakah ada perbedaan pada kinerja keuangan bank antara sebelum dan 

sesudah penerapan manajemen risiko ditinjau dari NIM? 

4) Apakah ada perbedaan pada kinerja keuangan bank antara sebelum dan 

sesudah penerapan manajemen risiko ditinjau dari NPL? 

1.2.3 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Penelitian menggunakan sampel bank yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dengan pertimbangan bahwa telah menggambarkan kondisi 

perbankan di Indonesia (ditinjau dari sisi jumlah bank yang telah listing yaitu 

sebanyak 24 bank, terdapat bank BUMN dan bank Swasta yang 

keseluruhannya bank umum konvensional serta semua skala permodalannya 

adalah kategori bank umum). Namun yang memenuhi syarat penelitian 

hanya 16 bank. 

2) Penelitian menggunakan data laporan keuangan bank periode 2002 sampai 

dengan 2003 dan periode 2005 sampai dengan 2006 (2 tahun terakhir), 

periode 2004 tidak digunakan karena merupakan patokan batas penerapan 

manajemen risiko. 

3) Ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah rasio ROA, 

ROE, NIM, dan NPL. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dilakukannya penelitian tentang “Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum 

Konvensional Sebelum dan Sesudah Penerapan Manajemen Risiko” adalah sebagai 

berikut : 

1) Untuk membuktikan seberapa besar pengaruh dari penerapan manajemen risiko 

dan menganalisis perbedaan yang terjadi ditinjau dari ROA. 

2) Untuk membuktikan seberapa besar pengaruh dari penerapan manajemen risiko 

dan menganalisis perbedaan yang terjadi ditinjau dari ROE. 

3) Untuk membuktikan seberapa besar pengaruh dari penerapan manajemen risiko 

dan menganalisis perbedaan yang terjadi ditinjau dari NIM. 

4) Untuk membuktikan seberapa besar pengaruh dari penerapan manajemen risiko 

dan menganalisis perbedaan yang terjadi ditinjau dari NPL. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam 

pengembangan ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dan 

manajemen risiko. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena penelitian ini 

ingin menguji keefektifan diterapkannya manajemen risiko terhadap kinerja keuangan. 

Apakah penerapan manajemen risiko memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan perbankan atau tidak. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia yang terkait dengan 

kebijakan manajemen risiko. 
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1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN 

 Bab I berisi tentang pembahasan latar belakang penelitian, masalah penelitian yang 

terdiri dari identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, kontribusi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian. 

 Bab II berisi tentang tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran teoritis dari 

penelitian.   

Bab III berisi tentang cara pemilihan objek penelitian, data yang akan dihimpun, 

teknik pengumpulan, dan pengolahan data penelitian.  

Bab IV berisi gambaran umum tentang objek penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

Bab V berisi kesimpulan penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai ringkasan 

dari bab-bab terdahulu, jawaban atas perumusan masalah, dan diakhiri dengan saran atas 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Risiko Perbankan 

 Risiko merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian akibat adanya 

peluang ketidaksamaan antara hasil sebenarnya dengan perencanaan/proyeksi. Semakin 

tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suatu bank, semakin besar 

kemungkinan risiko yang dihadapi dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang 

diinginkan.
9
 

Definisi risiko menurut Charles P. Jones
10

 yaitu ”Risk was defined as the chance 

that the actual outcome from an investment will differ from the expected outcome”. Jadi, 

risiko merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian akibat adanya 

peluang ketidaksamaan antara hasil sebenarnya dengan perencanaan/proyeksi hasil 

sebuah aktivitas. Menurut Saunders dan Cornett (2008)
11

 ; . . .”increase the FI’s return 

for its owners, however, at the cost of increased risk”. . .Semakin besar keuntungan yang 

ingin dihasilkan oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya maka eksposur risiko juga 

akan berkorelasi positif terhadap tindakan tersebut (high risk, high return). 

                                                        
9
 Penjelasan atas PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum  

 
10

 Jones. 2007. Investments. Tenth Edition. Wiley Asia Student Edition. John Wiley & Sons (Asia) Pte 

Ltd. Asia. Page 143 

 
11

 Saunders And Cornet. 2008. Financial Institution Management : A Risk Management Approach. Fifth 

Edition. McGraw-Hill Education. Singapore. Page 168 
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 Risk event merupakan peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko sehingga 

menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Sedangkan risk loss 

merujuk kepada kerugian secara finansial maupun non-finansial sebagai konsekuensi 

langsung atau tidak langsung dari adanya risk event. 
12

 

 Berikut beberapa risk event fenomenal pada industri keuangan internasional yang 

terjadi selama 20 tahun terakhir 
13

: 

Tahun Lembaga 

Keuangan 

Risk loss USD 

million 

Risk event 

09 Februari 

1990 

Drexel Burnham 

Lambert 

1900 

(bangkrut) 

Investasi pada junk bond. Tidak 

dapat memenuhi kewajiban pada 

saat jatuh tempo karena nilai saham 

jatuh dan tidak laku di pasar. 

1991 BCCI 500 (bangkrut) Lemah dalam analisa kredit; 

dokumentasi kredit tidak lengkap. 

Desember 

1993 

Metallgesellscha

ft 

1500 Strategi lindung nilai yang salah; 

kegagalan likuidasi posisi. 

1994 Credit Lyonnais 24220 Ketidakcukupan pengawasan dan 

deregulasi internal. 

April 1994 Kidder Peabody 350 Laba palsu; pembayaran bonus atas 

laba palsu. 

27 Oktober 

1994 

Bankers Trust 195 Penyajian yang keliru dan 

menghilangkan keterangan penting. 

Desember 

1994 

Orange County 164 (bangkrut) Kerugian pada portofolio obligasi 

akibat salah posisi terhadap suku 

bunga the fed. 

23 Februari 

1995 

Barings 1328, 

diamnbil alih 

senilai 1 

pound oleh 

ING 

Transaksi di bursa future Singapura 

oleh Nick lesson tanpa persetujuan; 

menyembunyikan setiap kekalahan 

dengan mancatatkan transaksi 

palsu; gagal dalam pengawasan. 

                                                        
12

 Ferry N. Idroes dan Sugiarto. 2006. Manajemen Risiko Perbankan : Dalam Konteks Kesepakatan Basel 

dan Peraturan Bank Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 10-11 

 
13

 Ibid., 10-12 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

Tahun Lembaga 

Keuangan 

Risk loss USD 

million 

Risk event 

13 Juni 1995 Sumitomo 2600 Kesalahan transaksi komoditas 

tembaga; ketidakcukupan 

pengawasan. 

Juli 1995 Daiwa 1100 Transaksi obligasi pemerintah AS 

tanpa persetujuan dan menimbulkan 

kerugian yang diakumulasi selama 

12 tahun. 

Juli 1995 Jardine Fleming 19,3 Kurang pengawasan; insider 

trading, transaksi rugi dibukukan 

ke rekening nasabah. 

1996 NatWest 135 Pialang licik dan penyelewengan. 

2 September 

1996 

Morgan Grenfell 260 Ketidakcukupan pengawasan; 

budaya promosi yang tinggi bagi 

karyawan bintang. 

5 November 

1997 

Bre-X 120 Memanipulasi nilai saham. 

September 

1998 

LTCM 3500 Tidak dapat memenuhi kewajiban 

karena pasiva dana jangka pendek. 

Tabel 2.1 Kerugian Lembaga Keuangan Akibat Peristiwa Risiko 

 Secara umum kerugian yang timbul diakibatkan karena kurangnya pengawasan 

internal terhadap transaksi yang dilakukan oleh seorang karyawan bintang yang 

sebelumnya memiliki prestasi luar biasa. Selanjutnya kepada karyawan tersebut 

diberikan wewenang dan promosi yang berlebihan tanpa pengawasan yang memadai. 

Akibatnya, euforia atas prestasi sebelumnya menyebabkan kelalaian pimpinan terhadap 

aktivitas karyawan tersebut pada periode selanjutnya. 
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Menurut BI, ada 8 (delapan) jenis risiko terkait kegiatan usaha perbankan di Indonesia, 
14

 

yaitu : 

1) Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada bank. 

2) Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk 

transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, 

termasuk risiko perubahan harga option. 

3) Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset 

likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan 

kondisi keuangan bank. 

4) Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

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

adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank 

5) Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 

6) Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek 

yuridis. 
7) Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder 

yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. 

8) Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau 

pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi 

perubahan lingkungan bisnis. 

 

Saunders dan Cornett (2008) menyebutkan ada 10 (sepuluh) jenis risiko yang berkaitan 

dengan lembaga keuangan intermediasi,
15

 yaitu : 

1) Interest rate risk is the risk incurred by an Financial Intermediaries (untuk 

selanjutnya disebut FI) when the maturities of its assets and liabilities are 

mismatched. 

2) Market risk is the risk incurred from assets and liabilities in an FI’s trading book 

due to changes in interest rate, exchange rate, and other price. 

3) Credit risk is the risk that promised cash flows from loans and securities held by 

FI’s may not be paid in full. 

4) Off-balance-sheet risk is the risk incurred by an FI as the result of activities 

related to its contingent assets and liabilities held off the balance sheet. 

5) Foreign exchange risk is the risk that exchange rate changes can affect the value 

of an FI’s assets and liabilities denominated in nondomestic currencies. 
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6) Country or sovereign risk is the risk that repayments to foreign lenders or 

investor may be interrupted because of restrictions, intervention, or interference 

from foreign governments. 

7) Technology risk is the risk incurred by an FI’s when its technological investment 

do not produce anticipated cost saving. 

8) Operational risk is the risk that existing technology, auditing, monitoring, and 

other support systems may malfunction or break down. 

9) Liquidity risk is the risk that a sudden surge in liability withdrawals may require 

an FI to liquidate assets in a very short period of time and at less than fair 

market prices. 

10) Insolvency risk is the risk that an FI may not have enough capital to offset a 

sudden decline in the value of its assets. 

 

Siamat (2005) membagi risiko usaha bank menjadi 10 (sepuluh) jenis,
16

 yaitu : 

1) Risiko Kredit (default risk) adalah risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan 

nasahab mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta 

bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 

2) Risiko Investasi adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan 

nilai portfolio surat-surat berharga. 

3) Risiko Likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi 

kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua 

penarikan dana oleh nasabah pada suatu waktu. 

4) Risiko Operasional adalah risiko akibat efektivitas sistem, prosedur, dan 

pengendalian dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang berpengaruh 

terhadap kelancaran jalannya operasi usaha dan tingkat pelayanan bank kepada 

nasabah. 

5) Risiko Penyelewengan adalah kerugian-kerugian yang dapat terjadi akibat 

ketidakjujuran, penipuan, atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, 

karyawan, dan nasabah bank. 

6) Risiko Fidusia adalah risiko yang timbul akibat usaha bank dalam memberikan jasa 

dengan bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. 

7) Risiko Tingkat Bunga adalah risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga, 

yang pada gilirannya akan menurunkan nilai pasar surat-surat berharga; dan pada 

saat yang sama, bank membutuhkan likuiditas. 

8) Solvency Risk adalah risiko yang disebabkan oleh ruginya beberapa aset yang pada 

gilirannya menurunkan posisi modal bank. 

9) Risiko Valuta Asing adalah perubahan nilai tukar (kurs) mata uang, dapat 

mempengaruhi kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya. 

10) Risiko Persaingan adalah risiko akibat produk-produk yang ditawarkan oleh bank 

hampir seluruhnya bersifat homogen. 
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Rose dan Hudgins (2005) mengelompokkan risiko menjadi 10 (sepuluh) jenis,
17

 yaitu : 

1) Risiko Kredit (credit risk) adalah kemungkinan penurunan bahkan hilangnya nilai 

aset institusi keuangan, terutama dalam bentuk kredit. 

2) Risiko Likuiditas (liquidity risk) adalah ketidakcukupan dana yang dimiliki oleh 

institusi keuangan berupa kas maupun kapasitas pinjaman untuk memenuhi 

penarikan dana oleh nasabah, permohonan kredit, dan kebutuhan kas lainnya. 

3) Risiko Pasar (market risk) adalah nilai pasar dari aset, utang dan modal bank 

maupun institusi keuangan yang selalu berubah-ubah/berfluktuasi. 

4) Risiko Tingkat Suku Bunga (interest rate risk) adalah dampak dari perubahan 

tingkat suku bunga pada selisih keuntungan (margin of profit) bank maupun institusi 

keuangan. 

5) Risiko Laba (earning risk) adalah kemampuan pendapatan bersih perusahaan untuk 

memenuhi semua beban operasional bank. 

6) Risiko Modal (capital risk) adalah ketersediaan modal bank maupun institusi 

keuangan untuk kelangsungan kegiatan operasionalnya dalam jangka panjang. 

7) Risiko Inflasi (inflation risk) adalah kemungkinan kenaikan harga barang dan jasa 

(inflasi) sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi daya beli dari institusi 

keuangan dan bagi hasil kepada pemegang saham. 

8) Risiko Nilai Tukar (currency or exchange rate risk) adalah kemungkinan 

berfluktuasinya nilai pasar dari mata uang asing (kurs) sehingga berpeluang 

menimbulkan kerugian bagi bank maupun institusi keuangan melalui perubahan 

nilai pasar dari aset dan utangnya. 
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9) Risiko Politik (political risk) adalah kemungkinan perubahan ketentuan dan 

peraturan Pemerintah, baik domestik maupun internasional yang dapat 

mempengaruhi laba perusahaan, kegiatan operasional, dan prospek bisnis dari bank 

maupun institusi keuangan. 

10) Risiko Kriminal (crime risk) adalah kemungkinan pelanggaran hukum dan tindak 

kejahatan berupa fraud, penggelapan, pencurian maupun tindakan ilegal lainnya 

yang dilakukan oleh pemilik, karyawan, dan nasabah sehingga menimbulkan 

kerugian bagi bank dan institusi keuangan. 

 

2.1.2 Manajemen Risiko Perbankan Oleh Bank Indonesia 

Industri perbankan merupakan suatu jenis industri yang berkaitan dengan risiko 

karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan diputar dalam bentuk 

berbagai investasi seperti pemberian kredit, pembelian surat-suart berharga dan jenis 

penanaman dana lainnya. Semua kegiatan bank baik yang berasal dari sisi aktiva maupun 

pasiva mengandung berbagai jenis risiko, apakah itu risiko pasar, risiko kredit, risiko 

likuiditas maupun risiko-risiko lainnya. Besar kecilnya risiko-risiko tersebut akan sangat 

tergantung pada berbagai faktor (risk exposures) seperti kemampuan dan kejelian dari 

manajemen bank untuk membaca dan memprediksi pergerakan suku bunga, perubahan-

perubahan yang terjadi di pasar serta risk appetite (pemilihan risiko) cenderung bersifat 

tinggi atau rendah.
18

  

Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur 

yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 
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risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.
19

 Manajemen risiko memberikan 

tuntunan bagaimana sebuah risiko dapat dikelola dan dimitigasi, sehingga mengurangi 

dampak negatif secara material. Pengelolaan risiko yang dimaksud adalah dengan cara 

melakukan proses secara sistemik mulai dari proses identifikasi sampai dengan proses 

pencarian solusi untuk menanganinya. 

Dengan menerapkan manajemen risiko berarti kita secara aktif melakukan seleksi 

atas jenis dan tingkat risiko serta memilih langkah apa yang paling cocok dalam 

menghadapi risiko tersebut. Dalam banyak kasus kegiatan bisnis, risk management dapat 

berupa tindakan untuk mengorbankan suatu resources yang dikuasai saat ini untuk 

memperoleh return di masa depan, walaupun masih diselimuti ketidakpastian.
20

 

2.1.2.1 Ruang Lingkup Manajemen Risiko 

 Penerapan manajemen risiko mengacu pada Peraturan Bank Indonsia Nomor 

5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003. PBI ini diperinci dalam Surat Edaran BI Nomor 

5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. Disini digariskan beberapa hal pokok, 
21

 yaitu 

sebagai berikut : 

1) Bank Indonesia telah menetapkan suatu pedoman standar yang wajib dipatuhi 

setiap bank umum. 

2) Bagi bank yang sebelumnya telah memiliki kebijakan, prosedur dan atau 

pedoman penerapan manajemen risiko, wajib menyesuaikan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan pedoman standar BI tersebut. 

3) Penyusunan pedoman dan atau penyesuaian pedoman itu harus telah 

disampaikan  sebagai bagian dari action plan setiap bank, selambat-lambatnya 

                                                        
19

PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko Bagi Bank Umum 

  
20

 Masyhud Ali. 2006. Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan 

Globalisasi Pasar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 313-314 

 
21

 Ibid, 367-368 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

pada 31 Desember 2004. Demikian pula dengan penerapannya harus efektif 

pada tanggal 31 Desember 2004 itu. 

4) Pedoman standar yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat : 

a. Pedoman umum, yang berisi pengawasan aktif dewan komisaris dan 

direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit serta proses identifikasi, 

pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko termasuk 

pengelolaan asset liability management, penggunaan model pengukuran 

risiko dan stress testing dan pengendalian internal. 

b. Proses penerapan manajemen risiko yang mencakup risiko-risiko: kredit, 

pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, serta kepatuhan. 

c. Hal-hal lain yang meliputi: pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru 

serta penerapan manajemen risiko transaksi derivatif. 

5) Bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja 

Manajemen Risiko. 

6) Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran risiko, sesuai 

rekomendasi Basel Committee on Bankning Supervision pada Bank for 

International Settlements. Pendekatan itu dapat berupa metode standar atau 

berupa advanced model (internal model). Namun, untuk perhitungan CAR 

(Capital Adequacy Ratio), bank wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

7) Untuk itulah, bank wajib melakukan persiapan, pengembangan dan atau 

penyempurnaan untuk menerapkan manajemen risiko tersebut. Juga bank harus 

menyampaikan profil risiko (risk profile) sesuai pedoman yang ditetapkan BI. 

Demikian pula bila terdapat produk dan aktivitas baru, bank wajib 

melaporkannya pada BI. 

8) Langkah-langkah tersebut di atas dapat mencakup: 

a. Melaksanakan diagnosis dan analisis organisasi, kebijakan, prosedur, dan 

pedoman serta pengembangan sistem manajemen risiko. 

b. Menugaskan project team yang bertanggung jawab atas butir di atas dan 

bertugas memantau action plan. 

c. Melakukan sosialisasi manajemen risiko dan mengembangkan risk culture. 

d. Menyusun action plan dan progress report-nya. 

e. Memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ikut serta memantau 

dalam proses penyusunan action plan dan lain-lain. 
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2.1.2.2 Pengawasan Aktif oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Manajemen 

 Pelaksanaan pengendalian risiko, pada akhirnya sangat bergantung pada 

pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris, direksi, dan manajemen bank. 

Regulasi dari Bank Indonesia mewajibkan perlu dilakukannya supervisi yang aktif dari 

ketiga petinggi bank. Dewan komisaris, direksi, dan jajaran manajemen diharuskan 

untuk melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab, namun hanya sebatas pada 

jajaran eksekutif bank yang mencakup para anggota direksi dan jajaran manajemen 

bank.
22

 

 Tanggung jawab utama dari dewan komisaris dan dewan direksi bank adalah untuk 

menentukan jenis risiko yang harus dikelola bedasarkan kompleksitas bisnisnya. 

Wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh dewan direksi dan dewan komisaris 

bersifat makro dan jangka panjang.
23

 

Wewenang dan tanggung jawab Komisaris, sekurang-kurangnya meliputi
24

 : 

a) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan 

sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih 

tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan 

usaha Bank secara signifikan; 

b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan 

manajemen risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara 

triwulanan; 

c) mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan 

dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk 

memutuskan sehingga memerlukan persetujuan dewan Komisaris. 
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Wewenang dan tanggung jawab Direksi, sekurang-kurangnya meliputi
25

 : 

a) menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan 

komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara 

keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank. 

Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-

kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi 

dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha 

Bank secara signifikan; 

b) bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur 

risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan 

memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang 

disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan 

pertanggungjawaban kepada dewan Komisaris secara triwulanan; 

c) mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat 

Bank satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan 

sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku; 

d) mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, 

antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi 

tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; 

e) memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan 

penerapan manajemen risiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan 

latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan 

proses manajemen risiko; 

f) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen 

yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja 

Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 

pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan 

transaksi; 

g) melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan 

kebutuhan Bank, untuk memastikan: 

(1) keakuratan metodologi penilaian risiko; 

(2) kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan 

(3) ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. 

Wewenang dan tanggung jawab dari manajemen harus meliputi hal-hal sebagai berikut
26

: 

a) produksi dari dokumentasi menggambarkan kebijakan dan strategi manajemen risiko 

bank; 

b) menerapkan kebijakan manajemen risiko dan mengelolanya didalam koridor”risk 

appetite” yang telah disetujui; 
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c) menentukan transaksi yang memerlukan persetujuan manajemen risiko yang lebih 

senior (dewan direksi dan dewan komisaris); 

d) mengembangkan kultur mengerti risiko pada seluruh jajaran bank; 

e) mengembangkan ketrampilan manajemen risiko terhadap semua karyawan terkait; 

f) memastikan operasional yang independen antara manajemen risiko dengan 

manajemen bisnis; 

g) meninjau secara berkala: 

 keakuratan penilaian risiko berkenaan dengan risiko yang berkaitan dengan 

nasabah atau transaksi tertentu yang dibandingkan hasil sebenarnya (kerugian); 

 keakuratan atau kelengkapan informasi manajemen risiko dan kualitas dari sistem 

yang mengirimkan informasi; 

 kelayakan batas risiko dan kualitas prosedur yang mendukung alokasi limit untuk 

mengelola risiko yang menjadi tanggung jawab unit-risk. 

h) penghitungan dan laporan: 

 keseluruhan “risk appetite” dari bank, yaitu seberapa besar risiko yang disetujui 

untuk diambil bank; 

 profil keseluruhan risiko bank yang berlangsung, yaitu distribusi total risiko yang 

terdapat dalam semua unit bisnis; 

 kemampuan bank unutk mengatur risiko-risikonya dalam profil dan limit yang 

disetujui. 

 

2.1.2.3 Prosedur Kebijakan, Mengukur serta Menetapkan Limit Risiko 

 Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan 

manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik bank serta 

lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas fungsional bank.
27

 

 Kebijakan manajemen risiko harus berisi penilaian risiko terhadap masing-masing 

produk dan transaksi. Penilaian tersebut meliputi 
28

: 
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 suatu metoda yang tepat untuk mengukur risiko; 

 informasi relevan yang diperlukan untuk menilai risiko (diambil dari sistem 

informasi manajemen bank); 

 penetapan limit untuk total nilai risiko, yang merupakan besaran risiko yang 

bersedia ditanggung oleh bank; 

 proses penilaian risiko dengan sistem peringkat, seperti proses credit graditing. 

 Suatu penilaian risiko dengan “skenario kasus terburuk” untuk risiko tertentu; 

 Memastikan semua risiko mengikuti suatu proses pengawasan yang tepat, untuk itu 

peninjauan ulang secara teratur diperlukan. 

 

Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko antara lain dengan cara menyusun Strategi 

Manajemen Risiko, yang memastikan bahwa
29

 : 

1) Bank tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, 

prosedur intern Bank, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang 

berlaku; 

2) Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, 

pengalaman, dan keahlian di bidang manajemen risiko, sesuai dengan 

kompleksitas dan kemampuan usaha Bank. 

 

Kebijakan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya memuat
30

 : 

1) penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang 

didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada setiap 

produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan 

nature dan kompleksitas usaha Bank; 

2) penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen 

risiko dalam rangka mengkalkulasi secara tepat eksposur risiko pada setiap 

produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank, dan penetapan 

pelaporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai input 

untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank; 

3) penentuan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi 

kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank dan sarana 

pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko Bank; 

4) penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko guna 

memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku 
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(compliance risks), tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas 

dan efisiensi kegiatan operasional Bank, serta efektivitas budaya risiko pada 

setiap jenjang organisasi Bank; 

5) penetapan penilaian peringkat risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan 

langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area 

aktivitas fungsional tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan 

strategi manajemen risiko; 

6) penyusunan rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal 

terburuk, sehingga kelangsungan usaha Bank dapat dipertahankan. 

 

Penerapan strategi terhadap manajemen risiko juga harus mempertimbangkan 

kondisi keuangan bank, organisasi bank, dan risiko yang timbul sebagai akibat 

perubahan faktor eksternal maupun faktor internal. Dalam menyusun prosedur dan 

penetapan limit risiko, bank wajib memperhatikan risk appetite berdasarkan pengalaman 

yang dimiliki bank dalam mengelola risiko.
31

 

 

Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurangnya mencakup
32

 : 

1) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas; 

2) dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan 

pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit; dan 

3) pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala 

sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, 

sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank. 

 

2.1.2.4 Proses Identifikasi, Penerapan, Pemantauan dan Sistem Informasi 

Proses pengidentifikasian faktor-faktor risiko biasanya dilakukan oleh unit 

manajemen risiko setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan masing-masing trading 

unit yang terkait. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko, unit manajemen risiko 

dapat mencari pada sumber independen tentang harga penutupan setiap hari untuk 

masing-masing dari faktor. Hal ini dilakukan agar penilaian mark-to-market terkait 
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dengan unsur-unsur risiko tersebut terhadap posisi neraca bank, bebas dari pengaruh para 

trader.
33

 

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi berbagai 

jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional bank yang berpotensi 

merugikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko 

antara lain
34

 : 

1) bersifat proaktif (anticipative) dan bukan reaktif; 

2) mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional); 

3) menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber 

informasi yang tersedia; 

4) menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. 

 

Proses identifikasi ini harus dilengkapi dengan analisis harian terhadap kinerja 

keuangan dari kegiatan trading. Analisis harian ini perlu untuk memastikan bahwa figur 

rugi-laba yang dilaporkan sejalan dengan profil risiko dari bank itu.
35

 

Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh 

gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut harus dapat 

mengukur
36

 : 

a) sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal; 

b) kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi 

perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya; 

c) faktor risiko (risk factors) secara individual; 

d) eksposur risiko secara keseluruhan (aggregate), dengan mempertimbangkan 

risk correlation; 
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e) seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan 

dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank. 

 

Pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang 

direkomendasikan oleh Bank for International Settlements atau pendekatan metode 

standard, sedangkan pendekatan oleh para praktisi disebut metode alternatif (alternative 

model). Penerapan metode alternatif memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif 

maupun kualitatif untuk menjamin keakuratan model. Bagi Bank yang memiliki ukuran 

dan kompleksitas usaha yang tinggi dapat mengembangkan dan menggunakan metode 

internal (internal model). Namun penggunaan model ini hanya ditujukan untuk 

keperluan intern yang disesuaikan dengan kebutuhan bank serta untuk mengantisipasi 

kebijakan perbankan di masa yang akan datang. Metode pengukuran risiko harus 

dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian risiko, antara lain 

treasury manager, chief dealer, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen 

Risiko, dan Direktur bidang terkait.
37

 

Dalam pemantauan risiko, maka limit risiko sekurang-kurangnya
38

 : 

a) tersedianya limit secara individual dan keseluruhan/konsolidasi; 

b) memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur 

risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur Bank; 

c) mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan 

sumberdaya manusia; 

d) memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan 

mendapat perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko, komite manajemen 

risiko dan Direksi. 

 

Penetapan jenis limit meliputi
39

 : 

a) transaksi (transaction/product limit); 

b) mata uang (currency limit); 

c)  volume transaksi (turnover limit); 
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d)  posisi terbuka (open position limit); 

e)  kerugian (cut loss limit); 

f)  intra hari (intraday limit); 

g) nasabah dan counterparty (individual borrower and counterparty limit); 

h)  pihak terkait (connected parties limit); 

i) industri/sektor ekonomi dan wilayah (industry/economic sector and 

geographic limit). 

 

Penetapan limit dilakukan oleh satuan kerja operasional yang selanjutnya 

direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan 

Direksi melalui Komite Manajemen Risiko. Penetapan limit harus tetap memperhatikan 

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan 

Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 

dan Posisi Devisa Neto (PDN). Jika terjadi pelampauan limit, maka bank harus segera 

melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak 

mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh direksi dan 

pelampauan limit hanya dapat dilakukan apabila mendapat otorisasi dari direksi atau 

pejabat yang berwenang. Bank harus menyiapkan suatu sistem back-up dan prosedur 

yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (disruptions) dalam proses 

pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala 

terhadap sistem back-up tersebut.
40

 

 

Sistem informasi manajemen risiko harus dimiliki dan dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan Bank, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. 
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Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank harus memiliki sistem informasi 

manajemen risiko yang dapat memastikan
41

 : 

a) terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik 

eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis 

risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per 

jenis aktivitas fungsional Bank; 

b) dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan 

penetapan limit Risiko; 

c) tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan 

strategi penerapan manajemen risiko. 

 

Sistem informasi manajemen risiko harus dapat menerjemahkan risiko yang diukur 

dengan format teknis kuantitatif sehingga menjadi format kualitatif yang mudah 

dipahami oleh direksi dan pejabat bank. Bank harus memastikan bahwa penerapan 

sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan menimbulkan gangguan. Bank 

harus menatausahakan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras (hardware), 

perangkat lunak (software), data base, parameter, tahapan proses, asumsi yang 

digunakan, sumber data, dan output yang dihasilkan sehingga memudahkan 

pengendalian melekat (built-in controls) dan pelaksanaan jejak audit (audit trail).
42

 

Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola 

risiko terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Pengendalian 

risiko dilakukan oleh bank antara lain dengan cara hedging dan metode mitigasi risiko 

lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan credit derivatives, serta 

penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.
43

 

 
2.1.2.5 Sistem Pengawasan Internal 
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 Proses penerapan manajemen risiko diharapkan dapat menciptakan suatu struktur 

yang dapat mengatur berbagai risiko dan juga harus dapat mempertimbangkan potensi 

yang mengancam bagi kelangsungan bisnis bank. Proses pengawasan risiko meliputi 

manajemen aktiva dan kewajiban (assest & liabilities management / ALM) proses untuk 

manajemen dari
44

 : 

 risiko nilai tukar; 

 risiko tingkat bunga; 

 risiko likuiditas. 

Proses seperti ini diperbolehkan dalam suatu bank namun ada pembatasan limit 

dalam bisnis trading, jadi bank bisa mengatur semua yang terkait dengan risiko. Dewan 

direksi secara umum mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa bank telah 

menerapkan sistem pengawasan intern berdasarkan aktivitas bisnis yang meliputi semua 

operasi bank. Sistem pengawasan internal harus mampu mengidentifikasi kegagalan 

dalam pengendalian dan setiap penyimpangan dari dokumen, prosedur dan proses bank. 

Sistem pengawasan internal harus
45

 : 

 mematuhi peraturan Bank Indonesia secara tepat; 

 mematuhi persyaratan internal bank sebagaimana ditentukan oleh dewan 

direksi dan manajemen; 

 dapat digunakan dalam proses pelaporan informasi keuangan yang 

komprehensif, akurat, dan terbaru; 

 kesesuaian untuk mendukung manajemen dalam membuat keputusan untuk 

menerima atau menolak risiko; 

 menciptakan suatu kultur pelaporan yang berdasarkan risiko di seluruh bank. 
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Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya 

mencakup
46

 : 

1) kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko 

yang melekat pada kegiatan usaha Bank; 

2) penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan 

kebijakan, prosedur dan limit; 

3) penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja 

operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian; 

4) struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank; 

5) pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu; 

6) kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan 

dan perundang-undangan yang berlaku; 

7)  review yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian 

kegiatan operasional Bank; 

8) pengujian dan review yang memadai terhadap sistem informasi manajemen; 

9) dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-

prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank 

berdasarkan hasil audit; 

10) verifikasi dan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap 

penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan 

pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi. 

 

 

2.1.2.6 Aspek Mengenai Pelaporan 

 Bank Indonesia mewajibkan setiap bank harus memberikan laporan-laporan yang 

terkait dengan manajemen risiko. Laporan-laporan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut
47

 : 

1) Laporan Profil Risiko 

Bank harus menyampaikan laporan profil risiko mereka masing-masing kepada 

Bank Indonesia dan laporan tersebut harus memuat informasi yang sama dengan isi 

laporan yang disampaikan oleh risk management unit kepada kepala manajemen risiko 

(Chief Risk Officer) dan komite manajemen risiko. Laporan profil risiko itu harus 
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disampaikan pada setiap triwulan sekali, masing-masing pada akhir minggu pertama 

setelah akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. 

 

 

2) Laporan Peluncuran Produk dan Jasa Baru 

Bank Indonesia mengharuskan bank menyampaikan laporan tentang produk dan jasa 

baru yang ditawarkan kepada nasabahnya masing-masing. Isi laporan ini harus 

mencakup semua produk dan jasa-jasa perbankan baru dan wajib disampaikan pada 

setiap akhir minggu pertama setelah berakhirnya periode setiap triwulanan. 

3) Laporan Kerugian Keuangan yang Signifikan 

Bank diwajibkan dan harus melaporkan kepada Bank Indonesia setiap kali bank 

mengalami kerugian dalam jumlah yang signifikan. Laporan tertulis tersebut, harus 

disampaikan secepatnya segera setelah terjadinya “kecelakaan”. 

4) Laporan Publikasi dan Akuntansi 

Dalam kaitannya dengan transparansi publik, Bank Indonesia telah mengisyaratkan 

bahwa semua bank harus menyampaikan laporan keuangan, baik kepada Bank Indonesia 

sendiri maupun juga ke publik. Laporan kepada publik dilakukan melalui publikasi di 

koran. Laporan keuangan yang dimaksud meliputi balance sheet, income statement, 

gambaran mengenai kualitas aktiva, dan sebagainya yang disampaikan secara periodik 

(triwulanan, tahunan, dan lain-lain). Selain itu bank juga harus mempublikasikan 

informasi yang cukup mengenai strategi dan kebijakan manajemen risiko yang diambil 

dan kesesuaian limit yang relevan terhadap risiko. 

 

2.1.3 Kinerja Perbankan 
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 Untuk melihat tingkat keberhasilan sebuah bank dalam mencapai tujuannya, 

diperlukan suatu ukuran dari hasil kerja. Ukuran hasil kerja ini yang disebut dengan 

kinerja. Sistem pengukuran kinerja memainkan peranan kunci dalam membentuk 

rencana strategis, evaluasi pencapaian obyektif organisasi, dan kompensasi para manajer. 

 Penurunan kinerja bank dapat menurunkan pula kepercayaan masyarakat karena 

bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan 

masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan 

bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat 

memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya 

sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi kewajiban menjadi semakin penting mengingat 

peranan bank sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Di 

samping faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan 

para pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan kepadanya 

serta keamanan atas uang atau aset lainnya yang dititipkan pada bank. 

Etty M. Nasser (2003) menyimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja 

bank,
 48

 antara lain : 

(1) Semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan. 

(2) Dampak likuidasi bank-bank 1 Nopember 1997 yang mengakibatkan turunnya 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, sehingga 

memicu penarikan dana secara besar-besaran. 

(3) Semakin turunnya permodalan bank-bank dan bahkan diantaranya negative net 

worth, karena adanya kebutuhan pembentukan cadangan, negative spread, 

unprofitable, dan lain-lain. 

                                                        
48

 Etty M. Nasser. 2003. Perbandingan Kinerja Bank Pemerintah dan Bank Swasta DenganRasio CAMEL 

Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi. Vol.3. No.3. 

Desember 2003. Hal. 217-236. 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

(4) Banyak bank tidak mampu menutup kewajibannya terutama karena 

menurunnya nilai tukar rupiah. 

(5) Pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). 

(6) Modal bank atau Capital Adequacy Ratio (CAR) belum mencerminkan 

kemampuan riil untuk menyerap berbagai resiko kerugian. 

(7) Manajemen tidak professional. 

(8) Moral hazard. 

 Untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat menyebabkan penurunan kinerja 

bank karena semakin kompleksnya kegiatan usaha bank dan untuk dapat terus menjaga 

kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia mewajibkan perbankan untuk menerapkan 

manajemen risiko. Dalam dunia perbankan, manajemen risiko diterapkan untuk 

mengimbangi peningkatan eksposur risiko terkait semua layanan jasa perbankan yang 

semakin kompleks. Tanggung jawab pengelolaan risiko bukan hanya sebagai wujud 

pengelolaan internal bank, tetapi juga untuk melindungi setiap kepentingan nasabah. 

Bank yang kurang baik dalam mengelola manajemen risiko dapat membawa dampak 

negatif bagi sistem keuangan sebuah negara dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat 

(sebagai nasabah) terhadap kinerja bank. 

 Manajemen risiko adalah desain prosedur serta implementasi prosedur untuk 

mengendalikan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas 

limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank sehingga diharapkan kinerja bank 

dapat lebih baik
49

. Kinerja perbankan dapat dinilai dengan pendekatan analisis rasio-

rasio keuangan. Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja bank yang telah 

                                                        
49

Imam Ghozali. 2007. Manajemen Risko Perbankan : Pendekatan Value at Risk (VaR). Semarang: Badan 

Penerbit Unversitas Diponegoro. Hal. 4 

 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

menjadi konsumsi publik adalah non performing loan (NPL), return on equity (ROE), 

efisiensi ekonomis bank (BOPO), net interest margin (NIM), dan return on asset 

(ROA).
50

 

 Untuk menganalisis rasio-rasio keuangan maka dibutuhkan laporan keuangan 

bank. Menurut ketentuan Bank Indonesia (1997) setiap bank diwajibkan menyampaikan 

beberapa jenis laporan lainnya untuk disampaikan kepada BI. Laporan lainnya tersebut 

antara lain
51

 : 

1. Laporan Mingguan 

a. Giro wajib minimum yang mencakup, dana pihak ketiga rupiah / valuta asing per 

bank dan posisi pos-pos tertentu neraca rupiah dan valuta asing per bank. 

b. Laporan keuntungan / kerugian transaksi derivative 

c. Laporan posisi devisa netto (PDN). 

2. Laporan Bulanan 

a. Laporan beserta lampiran per kantor (LBU). 

b. Laporan perkreditan bank umum per kantor ( LPBU). 

c. Laporan pelanggaran batas maksimal pemberian kredit (BMPK). 

3. Laporan Triwulanan, berupa laporan realisasi perkreditan bank terhadap rencana kerja 

bank. 

4. Laporan Semesteran 

a. Laporan dewan komisaris terhadap pelaksanaan rencana kerja bank. 

b. Laporan keuangan publikasi di surat kabar berbahasa Indonesia. 

c. Laporan dewan audit tentang hasil kinerja audit intern yang telah dilakukan. 

5. Laporan Tahunan 

a. Laporan tahunan yang diaudit oleh akuntan public yang terdaftar di BI yang 

disertai dengan surat komentar dari akuntan public. 

b. Laporan realisasi rencana kerja bank. 

6. Laporan lainnya 

a. Kerugian transaksi derivative yang melebihi 10 % dari modal bank beserta 

tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi selambat-lambatnya pada hari 

kerja berikutnya. 

b. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit yang diperkirakan dapat 

mengganggu kelangsungan usaha bank yang ditandatangani direktur utama dan 

ketua dewan audit selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak adanya temuan audit. 

c. Laporan atas setiap penyalahguanaan yang dilakukan melalui sarana teknologi 

sistem informasi. 

d. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern , ditanda tangani oleh 

direktur utama dan ketua dewan audit selambat-lambatnya 2 bulan setelah akhir 

Juni dan akhir Desember. 

                                                        
50

Taswan. 2010. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta. Hal. 164 
51 Dalam Ponttie Prasnanugraha. 2007. Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank 

Umum di Indonesia. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi pengambilan keputusan. Oleh karena banyak pihak berkepentingan terhadap laporan 

keuangan, maka laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan dari seluruh pihak yang memerlukan. Komponen laporan 

keuangan bank terdiri dari 
52

: 

1) Neraca; 

2) Laporan laba rugi; 

3) Laporan arus kas; 

4) Laporan perubahan ekuitas; dan 

5) Catatan atas laporan keuangan. 

Analisis rasio keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh 

gambaran perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan. Analisis rasio 

keuangan berguna sebagai analisis intern bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui 

hasil finansial yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang dan juga untuk 

analisis intern bagi kreditor dan investor untuk menetukan kebijakan pemberian kredit 

dan penanaman modal suatu perusahaan.
53

 

 

2.1.3.1 Return on Asset (ROA) 

 Rasio ROA mengindikasikan kemampuan dari modal yang diinvestasikan ke 

dalam seluruh aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba. ROA menggunakan laba 

sebagai salah satu cara untuk menilai efektivitas dalam penggunaan aktiva perusahaan 
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dalam menghasilkan laba. Semakin besar ROA sebuah bank, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut, hal ini berarti bahwa perusahaan semakin 

efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. ROA dapat 

dirumuskan sebagai berikut
54

 : 

 Laba Sebelum Pajak  
  Total Aktiva 

 Menurut Robert Ang (1997), ROA merupakan rasio antara laba setelah pajak atau 

Net Income After Tax (NIAT) terhadap total aset. Semakin tinggi ROA menunjukan 

semakin baik kinerja suatu perusahaan (bank).
55

 

2.1.3.2 Return on Equity (ROE) 

 Rasio ROE memengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba atas ekuitas 

yang dimiliki bank tersebut. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik kinerja bank. 

ROE dapat dihitung dengan rumus berikut
56

 : 

 Laba Setelah Pajak  

  Total Ekuitas 

2.1.3.3 Net Interest Margin (NIM) 

 NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata 

aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi 

beban bunga. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang 

menghasilkan bunga (interest bearing assets). Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 

7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang dimaksud dengan 
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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.
57

 

 

2.1.3.4 Non Performing Loan (NPL) 

 Non performing loan atau kredit bermasalah merupakan kredit yang masuk dalam 

kategori kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit yang diberikan kepada 

pihak ketiga. NPL merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin 

kecil NPL, maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank.
58

 

 

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Mawardi (2005) pada bank umum di 

Indonesia dengan total aset kurang dari 1 Triliun memperlihatkan bahwa variabel risiko 

kredit (NPL), risiko tingkat suku bunga (NIM), efisiensi operasi (BOPO), dan modal 

(CAR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja bank umum
59

. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Pandu Mahardian (2008) memperlihatkan bahwa rasio NIM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
60

. Penelitian lain juga yang 

dilakukan oleh Indrianto Setiawan (2007) memperlihatkan variabel CAR, RORA, NPM, 
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ROA, ROE, dan NIM tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan setelah penawaran 

saham perdana 
61

. 

 

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN 

 Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya guna mendapatkan hasil (return) selalu 

dihadapkan pada risiko. Risiko sangat erat hubungannya dengan kegiatan suatu bank, 

jadi semakin kompleks kegiatan usahanya maka risiko dari bank tersebut semakin besar. 

Risiko dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan bahkan 

dalam banyak kasus, risiko telah menyebabkan banyak bank bangkrut dan terpaksa 

dilikuidasi seperti krisis keuangan yang terjadi di Indonesia sekitar tahun 1997. 

 Atas dasar risiko inilah Bank Indonesia mewajibkan perbankan untuk menerapkan 

manajemen risiko yang tujuannya agar perbankan dapat mengelola risiko dengan baik 

sehingga memberikan peluang perbankan untuk memperoleh hasil seperti yang 

diharapkan. Suatu bank yang dapat mengelola risiko dengan baik sehingga dapat 

memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan akan tercermin pada kinerja 

keuangannya. Untuk dapat mengukur kinerja keuangan suatu bank, maka dapat 

menggunakan rasio-rasio keuangan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja perbankan yang dijadikan 

sampel penelitian ini untuk masa sebelum dan sesudah menerapkan manajemen risiko. 

Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja perbankan 

secara finansial, dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio keuangan untuk tahun-

tahun sebelum dan sesudah saat diterapkannya manajemen risiko. Pengujian antar waktu 

menggunakan periode 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah penerapan manajemen risiko 
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berlangsung. Dengan pertimbangan bahwa pengaruh penerapan manajemen risiko 

terhadap kinerja keuangan perbankan akan tampak pada laporan keuangan tahun-tahun 

berikutnya. Jika variabel-variabel yang dibandingkan menunjukan hasil yang berbeda, 

maka dinyatakan bahwa proses penerapan manajemen risiko pada suatu bank 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank tersebut. 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Sebelum Manajemen Risiko 2004  Sesudah Manajemen Risiko 

 

 

 

 

 

 

2.4 HIPOTESIS 

Berdasar kerangka pemikiran teoritis yang digambarkan pada gambar 2.1 tersebut, 

dapat diajukan 4 (tiga) hipotesis sebagai berikut: 

HA1: Diduga kinerja ROA pada perbankan setelah penerapan manajemen risiko 

akan meningkat dibandingkan sebelum penerapan manajemen risiko. 

HA2: Diduga kinerja ROE pada perbankan setelah penerapan manajemen risiko 

akan meningkat dibandingkan sebelum penerapan manajemen risiko. 

HA3: Diduga kinerja NIM pada perbankan setelah penerapan manajemen risiko 

akan meningkat dibandingkan sebelum penerapan manajemen risiko. 

HA4: Diduga rasio NPL pada perbankan setelah penerapan manajemen risiko akan 

menurun dibandingkan sebelum penerapan manajemen risiko. 

Waktu Penerapan 

Manajemen Risiko 

Rasio keuangan : 

ROA 

ROE 

NIM 

NPL 

Rasio keuangan : 

ROA 

ROE 

NIM 

NPL 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 JENIS DAN SUMBER DATA 

Objek penelitian adalah perusahaan industri perbankan yang sahamnya terdaftar di 

BEJ periode 2002-2003 dan 2005-2006. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang sumber datanya diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) 2009 untuk periode pengamatan 2002 s/d 2006 secara tahunan dan 

Direktori Perbankan Indonesia. 

 

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.2.1 Populasi Penelitian 

 Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada bank yang telah listing di Bursa 

Efek Jakarta dan beroperasi di Indonesia khususnya bank umum dengan prinsip kegiatan 

usahanya adalah konvensional. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah bank yang 

telah go public sejak tahun 2002 yang berjumlah 24 bank (Data BI). Berikut adalah 

daftarnya : 

1. Bank Permata 

2. Bank Danamon Indonesia 

3. Bank Negara Indonesia 

4. Inter-Pacific Bank 

5. Bank Niaga 

6. Bank NISP 
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7. Bank Swadesi 

8. Bank Kesawan 

9. Bank Mega 

10. Bank Mayapada International 

11. Bank Bumiputera Indonesia 

12. Bank Arta Niaga Kencana 

13. Bank Buana Indonesia 

14. Bank Nusantara Parahyangan 

15. Bank Lippo 

16. Bank Central Asia 

17. Bank Panin 

18. Bank CIC International 

19. Bank Eksekutif Internasional 

20.  Bank Victoria Internasional 

21. Bank International Indonesia 

22. Bank Pikko 

23. Bank Danpac 

24. Bank Global International 

3.2.2 Sampel Penelitian 

 Sampel penelitian diambil secara purposive sampling yang dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas 

adanya kriteria tertentu. Laporan keuangan publikasi bank yang digunakan adalah 

Neraca dan Laporan Laba Rugi dan untuk periode yang digunakan adalah dari tahun 

2002 sampai dengan 2003 dan 2005 hingga 2006 per 31 Desember tahun berjalan. 

Karena penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu sampel perusahaan 
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ditentukan berdasarkan dengan kriteria tertentu, maka kriteria tertentu yang dimaksud 

adalah : 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada kurun waktu 

penelitian secara kontinu tidak terkena de-listing dan masih beroperasi hingga 

akhir tahun 2006. 

2. Perusahaan perbankan minimal telah listing (go public) satu tahun sebelum 31 

desember 2002 bukan baru listing di tahun tersebut, artinya paling lambat awal 

januari 2002 telah go public. 

3. Perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta tidak melakukan 

proses merger dan akuisisi dengan perusahaan perbankan lain selama 2 tahun 

sebelum penerapan manajemen risiko hingga 2 tahun sesudah penerapan 

manajemen risiko. 

Dari 24 bank yang telah go public, hanya 16 bank yang memenuhi kriteria. Berikut 

rincian penjelasannya : 

1. Bank Global International pada tanggal 13 Januari 2005 dicabut izin usahanya 

oleh Bank Indonesia, sehingga sejak tanggal tersebut hingga sekarang bank 

Global sudah tidak beroperasi lagi. 

2. Bank Inter Pacific Indonesia merger dengan Bank Artha Graha pada 14 April 

2005 dan berubah menjadi PT Bank Artha Graha Internasional, dengan begitu 

bank Inter-Pacific sudah tidak ada lagi. 

3. Bank CIC International, Bank Pikko, dan Bank Denpac pada tanggal 6 

Desember 2004 merger menjadi Bank Century. 
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4. Bank Bumiputera Indonesia baru listing pada tanggal 15 Juli 2002, Bank 

Kesawan pada tanggal 21 November 2002, dan Bank Swadesi pada tanggal 1 

Mei 2002 sedangkan untuk mengukur kinerja keuangan per desember 2002 

adalah bank yang minimal telah listing satu tahun sebelumnya artinya sejak 

januari 2002 telah go public. Ketiga bank tersebut tidak memenuhi syarat. 

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Sesuai dengan dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dan teknik 

sampling yang digunakan, maka pengumpulan data didasarkan pada teknik dokumentasi 

pada laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BEJ melalui Indonesian Capital Market 

Directory 2009 (ICMD 2009) periode 2002, 2003, 2005 dan 2006. Selain itu data 

diperoleh juga dari Laporan Keuangan Bank Indonesia dan Direktori Perbankan 

Indonesia. 

 

3.4 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 

3.4.1 Analisis Komparatif 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

komparatif yaitu teknik analisis data yang dilakukan melalui analisis perbandingan. 

Sebelum diuji, dilakukan perhitungan rasio keuangan pada laporan keuangan yang 

berlaku 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah penerapan manajemen risiko. 

 Dalam melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu dilakukan analisis data yang 

meliputi: 
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a. Menentukan nilai ROA, ROE, dan NIM. 

Variabel Indikator Skala 

Kinerja Keuangan 

Sebelum Penerapan 

Manajemen Risiko 

1. Return on Asset (ROA) 

Laba Sebelum Pajak  

Total Aktiva 

2. Return on Equity (ROE) 

Laba Setelah Pajak  

Total Ekuitas 

3. Net Interest Margin (NIM) 

Pendapatan Bunga Bersih 

Aktiva Produktif 

4. Non Performing Loan (NPL) 

Kurang lancar+Diragukan+Macet 

Kredit kepada pihak ketiga 

Rasio 

Kinerja Keuangan 

Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

1. Return on Asset (ROA) 

Laba Sebelum Pajak  

Total Aktiva 

2. Return on Equity (ROE) 

Laba Setelah Pajak  

Total Ekuitas 

3. Net Interest Margin (NIM) 

Pendapatan Bunga Bersih 

Aktiva Produktif 

4. Non Performing Loan (NPL) 

Kurang lancar+Diragukan+Macet 

Kredit kepada pihak ketiga 

Rasio 

 

Tabel 3.1  Variabel Operasional 
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b. Menghitung rata-rata (mean) tingkat kinerja keuangan bank dari seluruh rasio 

untuk seluruh sampel sebelum dan sesudah tahun 2004. Dengan rumus : 

 

Keterangan : 

̅X = Mean sampel 

r = Rasio keuangan 

j = Jumlah bank 

i = Bank ke -n 

n = Jumlah sampel 

 

3.4.2 Uji Normalitas Data 

Sebelum dilakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data 

untuk menentukan alat uji statistik yang dapat digunakan dalam menguji hipotesis. Jika 

data tersebut berdistribusi normal maka digunakan pengujian secara parametrik, 

Sedangkan jika tidak berdistribusi normal maka digunakan pengujian secara non 

parametrik. Dalam penelitian ini, digunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test 

untuk menguji normalitas data dari masing-masing variabel, dengan tingkat signifikansi 

5%.
62

 

Sampel berdistribusi normal apabila Asymptotic sig > tingkat keyakinan yang  

digunakan dalam pengujian, dalam hal ini adalah 95% atau α 5%. Sebaliknya dikatakan 

tidak normal apabila Asymptotic sig < tingkat keyakinan. Pengujian ini menggunakan 

program SPSS versi 15.0. Jika hasil uji menunjukan sampel berdistribusi normal maka 
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uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametrik (paired sampel 

t-test). Tetapi apabila sampel tidak berditribusi normal maka uji beda yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji non parametrik (wilcoxon sign rank test). 

 

3.4.3 Paired-Sample T Test (Uji T Sampel Berpasangan) 

 Analisis data rasio-rasio keuangan perbankan pada penelitian ini menggunakan 

metode uji beda rata-rata t untuk sampel berpasangan. Analisis dengan metode uji beda 

rata-rata t untuk sampel berpasangan dilakukan dengan cara membandingkan nilai t 

hitung dengan nilai t tabel. Hal ini dilakukan karena uji dilakukan pada dua sisi yang 

bertujuan untuk melihat adanya peningkatan atau penurunan pada variabel kinerja yang 

diteliti. Nilai t hitung dapat dicari dengan cara perhitungan secara manual atau dapat juga 

diperoleh melalui program perangkat lunak bantu yang digunakan. Namun dalam 

penelitian ini, nilai t hitung diperoleh dari output program SPSS 15. Sedangkan nilai t 

tabel diperoleh dari program Microsoft Excel dengan cara memakai rumus TINV (α;df). 

Df merupakan nilai derajat kebebasan sedangkan α adalah nilai tingkat signifikansi. Nilai 

df dapat diperoleh dengan cara jumlah sampel (N) – 1.
63

 

Adapun uji hipotesis dilakukan berdasar sesuai yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya : 

1. ROA   Uji Hipotesis :   H01 : μ = 0; HA1 : μ ≠ 0 

2. ROE   Uji Hipotesis :   H02 : μ = 0; HA2 : μ ≠ 0 

3. NIM   Uji Hipotesis :   H03 : μ = 0; HA3 : μ ≠ 0 

4. NPL   Uji Hipotesis :   H04 : μ = 0; HA4 : μ ≠ 0 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum sampel penelitian. 

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. Analisis data ini 

menggunakan bantuan Software komputer SPSS Versi 15. Analisis data ini bertujuan 

untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. 

 

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Krisis ekonomi moneter yang terjadi pada tahun 1997 berdampak buruk pada sendi-

sendi ekonomi dan politik nasional. Krisis ini mengakibatkan nilai tukar rupiah terus 

merosot tajam, suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas bank menjadi 

kering yang menyebabkan bank kesulitan likuiditas. Hal ini membuat kepanikan di 

masyarakat dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap perbankan, sehingga terjadi 

penarikan dana perbankan secara besar-besaran yang sekali lagi menimbulkan kesulitan 

likuiditas pada seluruh sistem perbankan. Akibatnya sistem pembayaran terancam macet 

dan kelangsungan ekonomi nasional terguncang. 

 Sebelumnya otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan sesuai Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1967 berada di Departemen Keuangan. Seluruh kebijakan penting di 

bidang perbankan, mulai dari memberikan izin berdirinya suatu bank sampai keputusan 

untuk melikuidasi bank berada di tangan Menteri Keuangan. Bank Indonesia pada 

periode ini merupakan pelaksana kebijakan yang hanya dapat memberikan rekomendasi 

yang tidak mengikat kepada Departemen Keuangan. 
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 Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank 

Indonesia mulai melakukan perubahan kebijakan dalam perbankan, antara lain: 

a. Bank Indonesia kini memiliki kewenangan dalam memberikan izin usaha di 

bidang perbankan. Dalam menjalankan peranannya sebagai bank sentral, Bank 

Indonesia telah menjadi lembaga yang independen, bebas dari pengaruh pihak 

mana pun termasuk bebas dari intervensi pemerintah. Undang–undang perbankan 

ini juga menggariskan perihal persyaratan dan pembatasan yang ditetapkan dalam 

kegiatan operasional setiap bank umum. Demikian pula Bank Indonesia berperan 

sebagai otoritas tunggal yang berwenang mengatur dan mengawasi perbankan. 

Hal ini telah ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia. 

b. Kepemilikan bank oleh pihak asing tidak dibatasi tetapi tetap memperhatikan 

prinsip kemitraan. 

c. Dimulainya pendirian dan pengembangan bank berdasarkan prinsip syariah. 

d. Perubahan cakupan rahasia bank yang semula meliputi sisi aktiva dan pasiva 

pada neraca bank manjadi hanya nasabah penyimpan dan simpanannya. 

e. Pembentukan Lembaga Penjamin simpanan (LPS) menggantikan program 

penjaminan menyeluruh atau blanket guarrantee. Melalui kebijakan ini maka 

bank sentral (dan selanjutnya pemerintah) tidak lagi terjebak harus melakukan 

bail-out atas dana-dana nasabah bank ketika krisis perbankan sebagaimana pada 

krisis moneter tahun 1997. 

Kondisi perbankan pun mengalami periode perbaikan, hal ini dapat dilihat dari Total 

Aset dan Dana Pihak Ketiga yang meningkat dari tahun ke tahun (lihat tabel 4.1). Dana 

Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan dana simpanan nasabah pada tahun 1998 adalah 

625,4 Trilliun meningkat hingga mencapai 1196,2 Trilliun pada tahun 2003. 
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Meningkatnya dana pihak ketiga menandakan bahwa kepercayaan nasabah terhadap 

perbankan juga meningkat. Kepercayaan yang tinggi ini merupakan tantangan bagi Bank 

Indonesia sebagai otoritas moneter agar dapat terus menjaga kepercayaan nasabah. 

 

Tabel  4.1  Indikator Kinerja Perbankan
64

 

Indikator 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total Aset (T) 895,5 1006,7 1030,5 1099,7 1112,2 1196,2 

DPK (T) 625,4 617,6 699,1 797,4 835,8 888,6 
*hasil pengolahan data keuangan sampel penelitian oleh penulis 

Untuk dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat akibat dari pesatnya perkembangan 

perbankan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan, 

otoritas moneter mengharuskan perbankan menerapkan manajemen risiko paling lambat 

31 Desember 2004. Konsekuensi penerapan regulasi manajemen risiko ini adalah bank 

wajib mengendalikan risiko yang terdapat di balik bisnis yang dilakukannya. Di bawah 

supervisi Bank Indonesia, setiap bank harus menerapkan integrated risk management. 

Bank juga perlu membangun sistem dan struktur manajemen kontrol yang efektif dalam 

mengendalikan risiko-risiko itu. Langkah-langkah yang diperlukan untuk itu meliputi : 

(a) pengidentifikasian risiko, (b) pengukuran pengaruh yang ditimbulkan risiko tersebut, 

(c) penerapan monitoring yang efektif, dan (d) penerapan sistem kontrol yang tepat, 

efisien dan efektif. Dengan menerapkan manajemen risiko, diharapkan perbankan dapat 

berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengelola risiko dengan baik 

sehingga akan memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Berdasarkan karakteristik perbankan pada umumnya, objek penelitian berupa 

sampel bank yang telah terdaftar di BEI dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis 

yaitu dari struktur bank dan segi prinsip kegiatan usaha bank, total aset, kepemilikan 
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(bentuk hukum), dan dari segi permodalan. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan 

penjabaran secara lebih mendalam mengenai pengelompokkan tersebut. 

 

4.1.1 Objek Penelitian Berdasarkan Struktur dan Prinsip Kegiatan Usaha 

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

menjelaskan bahwa ada dua jenis bank menurut struktur kegiatan usahanya yaitu bank 

umum dan BPR. Perbedaan keduanya terletak pada kegiatan lalu lintas pembayaran, 

BPR tidak diperolehkan melakukan penghimpunan dana dalam bentuk giro sehingga 

tidak dapat melakukan pembayaran dalam bentuk cek. Sedangkan bank umum 

diperbolehkan untuk menghimpun dana dalam bentuk giro. 

 Dari segi prinsip kegiatan usaha, bank dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu 

bank dengan prinsip usaha konvensional (biasanya lebih dikenal dengan bank 

konvensional) dan bank dengan prinsip usaha syariah (bank syariah). Bank konvensional 

merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan cara mencari keuntungan 

dari selisih bunga (interest spread). Sedangkan bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil dan tidak mengenal bunga 

(karena dianggap riba dalam hukum Islam). 

 Dalam penelitian ini, sampel bank seluruhnya (objek penelitian) merupakan bank 

umum dan berprinsip usaha konvensional yang telah terdaftar di BEI. Jadi, dari 16 bank 

semuanya merupakan bank umum konvensional.  
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4.1.2 Objek Penelitian Berdasarkan Total Aset 

Penelitian ini akan mengelompokkan bank berdasarkan asetnya ke dalam empat 

kategori total aset yaitu bank dengan total aset antara 1 triliun rupiah sampai dengan 5 

triliun rupiah (1T < total aset bank ≤ 5T), bank dengan total aset antara 5 triliun rupiah 

sampai dengan 10 triliun rupiah (5T < total aset bank ≤ 10T), bank dengan total aset 

antara 10 triliun rupiah sampai dengan 30 triliun rupiah (10T < total aset bank ≤ 30T), 

dan bank dengan total aset di atas 30 triliun rupiah (total aset bank > 30T).
65

 

Tabel 4.2 Pengelompokan Bank Berdasarkan Total Aset
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Periode 

 

 

Keterangan 

Total Asset Perbankan  

(Triliun) 

 

 

Total (1T< total 

aset bank 

≤ 5T 

5T<total 

aset bank ≤ 

10T 

10T<total 

aset bank ≤ 

30T 

total aset 

bank> 

30T 

2002  Jumlah bank 

Persentase 

5 

31% 
Tidak ada 

7 

44% 

4 

25% 

16 

100% 

2003 Jumlah bank 

Persentase 

5 

31% 
Tidak ada 

7 

44% 

4 

25% 

16 

100% 

2005 Jumlah bank 

Persentase 

5 

31% 
Tidak ada 

4 

25% 

7 

44% 

16 

100% 

2006 Jumlah bank 

Persentase 

5 

31% 
Tidak ada 

2 

13% 

9 

56% 

16 

100% 
*hasil pengolahan data keuangan sampel penelitian oleh penulis 

Dari tabel 4.2 dapat dilihat untuk tahun 2002 dan 2003 (sebelum penerapan 

manajemen risiko), jumlah bank yang memiliki aset diatas 30 triliun hanya berjumlah 4 

bank sedangkan untuk aset bank antara 1T-5T berjumlah 5 bank dengan proporsi 

terhadap total sampel sebesar 31%. Jumlah bank terbanyak untuk tahun 2002 dan 2003 

terletak pada bank yang memiliki total aset antara 5 triliun rupiah sampai dengan 10 

triliun rupiah dengan jumlah total 7 bank. Pada kategori ini, jumlah proporsi bank 
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mencapai 44% dari keselurahan sampel. Selama periode 2002 dan 2003 tidak terjadi 

kenaikan aset yang cukup signifikan dari 16 bank tersebut. 

Untuk tahun 2005 dan 2006 (setelah penerapan manajemen risiko) terjadi 

perubahan yang signifikan terutama pada total aset bank diatas 30 triliun. Sebelum 

penerapan manajemen risiko (2002 dan 2003), jumlah bank beraset diatas 30 triliun 

hanya 4 bank. Namun jumlah ini naik lebih dari dua kali lipat pada tahun 2006 menjadi 

total 9 bank. Kategori ini merupakan bank yang memiliki proporsi terbesar terhadap total 

sampel yang digunakan dalam penelitian (sekitar 56% ). 

 

4.1.3 Objek Penelitian Berdasarkan Bentuk Hukum dan Kepemilikan 

 Sesuai dengan UU No.10 Tahun 1998, bank dikelompokkan berdasarkan bentuk 

hukum menjadi tiga kategori yaitu : 

1) Perseroan Terbatas; 

2) Koperasi; atau 

3) Perusahaan Daerah. 

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, sampel bank yang digunakan dalam penelitian 

seluruhnya merupakan bank dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT). Bank dari 

sisi kepemilikan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu bank yang merupakan 

bank milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) dan bank milik swasta 

atau disebut bank umum swasta nasional (BUSN). Bank BUMN merupakan bank yang 

mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, sedangkan bank umum swasta nasional 
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adalah bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya 

dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
67

 

 

Gambar 4.1  Pie chart Pengelompokkan Bank Berdasarkan Kepemilikan 

Berdasarkan pie chart 4.1 diatas, bank yang termasuk dalam kategori BUMN hanya 

sekitar 6% dari total 16 bank yang ada. Bank tersebut adalah Bank Negara Indonesia 

(BNI). Sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) bank merupakan bank berkategori 

BUSN dan menguasai sekitar 96% dari total sampel penelitian. Berikut adalah daftar 

bank BUMN dan BUSN secara lengkap (berdasarkan sampel yang digunakan dalam 

penelitian). 

Bank BUMN, ada 1 (satu) yaitu : 

1) Bank Negara Indonesia (Persero) 

BUSN, ada 15 (lima belas) yaitu : 

1) Bank Permata 

2) Bank Danamon Indonesia 
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3) Bank Niaga 

4) Bank NISP 

5) Bank Mega 

6) Bank Mayapada International 

7) Bank Arta Niaga Kencana 

8) Bank Buana Indonesia 

9) Bank Nusantara Parahyangan 

10) Bank Lippo 

11) Bank Central Asia 

12) Bank Panin 

13) Bank Eksekutif Internasional 

14) Bank Victoria Internasional 

15) Bank International Indonesia 

4.1.4 Objek Penelitian Berdasarkan Besarnya Modal 

 Sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (untuk selanjutnya disebut API) 

untuk menciptakan struktur perbankan yang optimal, perbankan dapat dibagi menjadi 4 

(empat) kategori yaitu : 

1) BPR dan bank dengan kegiatan usaha terbatas dengan modal kurang dari 0,1 

triliun rupiah atau 1 miliar (modal <1M); 

2) Bank dengan Fokus (daerah, korporasi, ritel, dan lainnya) dengan modal antara 

0,1 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah (0,1T < modal ≤ 10T); 

3) Bank Nasional dengan modal antara 10 triliun rupiah sampai dengan 50 triliun 

rupiah (10T < modal ≤ 50T); dan 

4) Bank Internasional dengan modal di atas 50 triliun rupiah (modal > 50T). 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

Berdasarkan beberapa kategori di atas, maka sampel bank yang digunakan dalam 

penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu Bank dengan Fokus dan 

bank nasional. Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan tentang pengelompokkan 

sampel bank berdasarkan kategori tersebut. 

Tabel 4.3  Bank dengan Modal 0,1T-10T 

(Dalam Jutaan Rupiah)
68

 

No Bank 
Tahun 

2002 2003 2005 2006 

1 Bank Negara Indonesia 8.230.603 - - - 

2 Bank Danamon Indonesia 4.652.812 6.822.199 8.588.953 9.441.927 

3 Bank Niaga 1.476.127 1.975.226 3.966.113 8.138.861 

4 Bank Panin 3.501.491 3.687.746 4.384.651 6.614.388 

5 Bank International Indonesia 2.976.787 3.376.652 4.708.424 5.222.864 

6 Bank Permata 1.1571252 1.713.567 2.571.904 3.762.072 

7 Bank Buana Indonesia 1.380.894 1.683.301 2.127.838 3.263.252 

8 Bank Lippo 2.315.516 1.479.898 2.567.267 3.231.649 

9 Bank NISP 896.957 1.069.649 1.986.381 2.454.932 

10 Bank Mega 814.139 1.008.074 1.276.625 1.934.301 

11 Bank Mayapada International 237.003 265.570 317.211 356.271 

12 Bank Victoria Internasional 82.526 132.691 157.549 307.851 

13 Bank Nusantara Parahyangan 109.117 121.368 163.650 279.810 

14 Bank Arta Niaga Kencana 104,047 107.734 127.342 136.006 

15 Bank Eksekutif Internasional 105.550 144.082 129.101 115.475 

*hasil pengolahan data keuangan sampel penelitian oleh penulis 
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Berdasarkan tabel 4.3 untuk tahun 2002, setidaknya ada total 15 bank (lima belas) yang 

terdapat dalam sampel berkategori Bank dengan Fokus. Namun untuk tahun 2003, 2005, 

dan 2006 berkurang menjadi 14 bank, hal ini dikarenakan Bank Negara Indonesia yang 

merupakan salah satu bank milik pemerintah (Persero) pada tahun-tahun selanjutnya 

memiliki modal diatas 10 triliun. Ada tambahan setoran modal yang cukup signifikan 

dari pemerintah sehingga Bank Negara Indonesia tidak lagi dikategorikan dalam Bank 

dengan Fokus melainkan sudah menjadi Bank Nasional. 

Tabel 4.4  Bank dengan Modal 10T – 50T 

(Dalam Jutaan Rupiah)
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No Bank 
Tahun 

2002 2003 2005 2006 

1 Bank Central Asia 11.507.910 12.625.445 15.847.154 18.067.360 

2 Bank Negara Indonesia - 10.016.289 11.894.914 14.794.269 

*hasil pengolahan data keuangan sampel penelitian oleh penulis 

Jika dilihat pada tabel 4.4, yang termasuk kategori Bank Nasional hanya 2 bank yaitu 

Bank Central Asia dan Bank Negara Indonesia. 

4.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Analisis Komparatif 

4.2.1.1 Nilai Return on Asset (ROA) 

 ROA merupakan hasil perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total 

aset. Perhitungan ROA ini berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 
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Tabel 4.5 Return on Asset (ROA) pada Bank
70

 

No Nama Bank Sebelum Go Public Sesudah Go Public 

  

2002 2003 2005 2006 

1 Bank Permata -3,03% 1,87% 1,17% 1,20% 

2 Bank Danamon Indonesia 2,11% 2,98% 4,42% 2,56% 

3 Bank Negara Indonesia 2,00% 0,74% 1,73% 1,68% 

4 Bank Niaga 0,34% 1,88% 1,79% 1,89% 

5 Bank NISP 1,26% 1,46% 1,45% 1,38% 

6 Bank Mega 2,08% 2,75% 1,05% 0,72% 

7 Bank Mayapada International 0,42% 0,96% 0,76% 1,43% 

8 Bank Arta Niaga Kencana 1,09% 0,91% 1,39% 1,34% 

9 Bank Buana Indonesia 2,67% 2,23% 2,86% 3,48% 

10 Bank Nusantara Parahyangan 1,67/% 1,61% 1,43% 1,30% 

11 Bank Lippo -0,96% -1,24% 1,85% 1,72% 

12 Bank Central Asia 2,90% 2,36% 3,41% 3,43% 

13 Bank Panin 0,87% 2,90% 2,05% 2,59% 

14 Bank Eksekutif Internasional 1,20% 2,98% -4,40% -1,42% 

15 Bank Victoria Internasional 0,57% 0,59% 1,31% 1,33% 

16 Bank International Indonesia 0,38% 0,78% 1,82% 1,30% 
*hasil pengolahan data keuangan sampel penelitian oleh penulis 

Dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa nilai ROA tertinggi sebelum penerapan 

manajemen risiko dimiliki oleh BCA sebesar 2,90% untuk tahun 2002 sedangkan untuk 

tahun 2003 ada 2 bank yang memiliki nilai ROA yang sama, yaitu Bank Danamon 

Indonesia dan Bank Eksekutif Internasional dengan ROA sebesar 2,98%. ROA 

merupakan indikator profitabilitas/keuntungan sebuah bank. Nilai ROA terendah untuk 

tahun 2002 dan 2003 masing-masing dimiliki oleh bank Permata dan Bank Lippo, 

dengan nilai ROA berturut-turut sebesar -3,03% dan -1,24%. ROA yang minus (-) 

diakibatkan karena bank mengalami kerugian. Setelah penerapan manajemen risiko, 

ROA bank tertinggi dimiliki oleh Bank Danamon Indonesia yaitu sebesar 4,42% untuk 

tahun 2005 dan Bank Buana Indonesia dengan ROA sebesar 3,48% pada tahun 2006. 
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Return on Asset (ROA) terendah dimiliki oleh Bank Eksekutif Internasional untuk tahun 

2005 dan 2006 yaitu masing-masing sebesar -4,40% dan -1,42%. 

4.2.1.2 Nilai Return on Equity (ROE) 

ROE adalah rasio antara laba setelah pajak terhadap modal. ROE dipakai sebagai 

indikator kembalinya modal atau ekuitas perusahaan. Rasio ini memperlihatkan seberapa 

jauh perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat 

keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang 

saham perusahaan. 

Tabel 4.6 Return on Equity (ROE) pada Bank
71

 

No Nama Bank Sebelum Go Public Sesudah Go Public 

  

2002 2003 2005 2006 

1 Bank Permata -153,50% 66,10% 11,83% 8,50% 

2 Bank Danamon Indonesia 20,40% 22,40% 23,30% 14,00% 

3 Bank Negara Indonesia 30,50% 8,30% 11,80% 13,00% 

4 Bank Niaga 9,50% 23,60% 13,80% 14,20% 

5 Bank NISP 10,36% 16,63% 10,32% 9,66% 

6 Bank Mega 22,15% 26,39% 14,05% 7,84% 

7 Bank Mayapada International 2,78% 1,58% 5,34% 10,72% 

8 Bank Arta Niaga Kencana 7,01% 6,26% 9,24% 9,03% 

9 Bank Buana Indonesia 25,93% 13,18% 14,60% 12,49% 

10 Bank Nusantara Parahyangan 16,72% 17,52% 17,30% 10,85% 

11 Bank Lippo -21,87% -28,93% 14,33% 11,97% 

12 Bank Central Asia 22,09% 18,94% 22,70% 23,48% 

13 Bank Panin 2,88% 12,52% 12,86% 11,04% 

14 Bank Eksekutif Internasional 12,21% 29,64% -36,14% -11,80% 

15 Bank Victoria Internasional 7,43% 5,73% 12,78% 9,54% 

16 Bank International Indonesia 4,45% 9,15% 15,40% 11,61% 

 

Jika dilihat dari tabel 4.6, ROE tertinggi sebelum penerapan manajemen risiko untuk 

tahun 2002 dimiliki oleh Bank Negara Indonesia yaitu sebesar 30,50%, sedangkan untuk 

tahun 2003 dimiliki oleh Bank Eksekutif Internasional sebesar 29,16%. Untuk ROE 
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terendah pada tahun 2002, dimiliki oleh Bank Permata yaitu sebesar -153,5% dan untuk 

tahun 2003 adalah Bank Lippo sebesar -28,93%. ROE sebuah bank menggambarkan 

indikator kembalinya modal atau ekuitas. Setelah penerapan manajemen risiko, ROE 

bank tertinggi dimiliki oleh Bank Danamon Indonesia yaitu sebesar 23,30% untuk tahun 

2005 dan Bank Central Asia dengan ROE sebesar 23,48% untuk tahun 2006. ROE 

terendah dimiliki oleh Bank Eksekutif Internasional untuk tahun 2005 maupun tahun 

2006 yaitu masing-masing sebesar -36,14% dan -11,80%. 

4.2.1.3 Nilai Net Interest Margin (NIM) 

NIM adalah pendapatan bunga bersih (net interest income) yang dicapai oleh 

sebuah bank dibagi dengan aktiva produktif. 

Tabel 4.7 Net Interest Margin (NIM) pada Bank
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No Nama Bank Sebelum Go Public Sesudah Go Public 

  

2002 2003 2005 2006 

1 Bank Permata -6,79% -4,84% 6,12% 6,82% 

2 Bank Danamon Indonesia 4,29% 5,54% 8,40% 9,33% 

3 Bank Negara Indonesia 3,98% 4,86% 5,93% 5,26% 

4 Bank Niaga 2,27% 4,91% 4,78% 5,25% 

5 Bank NISP 3,10% 3,40% 4,20% 4,24% 

6 Bank Mega 6,40% 6,73% 3,67% 2,80% 

7 Bank Mayapada International 2,85% 6,77% 5,27% 5,64% 

8 Bank Arta Niaga Kencana 3,93% 4,29% 4,18% 4,35% 

9 Bank Buana Indonesia 5,06% 5,38% 6,55% 7,78% 

10 Bank Nusantara Parahyangan 3,10% 3,27% 3,82% 3,68% 

11 Bank Lippo 5,04% 3,61% 5,32% 5,95% 

12 Bank Central Asia 6,83% 6,62% 6,60% 7,86% 

13 Bank Panin 8,80% 9,78% 6,14% 6,40% 

14 Bank Eksekutif Internasional 8,73% 11,80% 7,92% 4,58% 

15 Bank Victoria Internasional 1,86% 2,05% 3,66% 2,09% 

16 Bank International Indonesia -0,65% 8,32% 7,59% 6,26% 
*hasil pengolahan data keuangan sampel penelitian oleh penulis 
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Berdasarkan tabel 4.7, NIM tertinggi untuk tahun 2002 dan 2003 (sebelum penerapan 

manajemen risiko) dimiliki oleh Bank Panin dan Bank Eksekutif Internasional berturut-

turut sebesar 8,8% dan 11,8%. Sedangkan NIM terendah untuk tahun 2002 dan 2003 

dimiliki oleh Bank Permata dengan NIM sebesar -6,79% dan -4,84%. Untuk NIM 

tertinggi pada tahun 2005 dan 2006 (setelah penerapan manajemen risiko) adalah Bank 

Danamon Indonesia dengan NIM sebesar 8,4% dan 9,33% sedangkan NIM terendah 

dimiliki oleh Bank Mega sebesar 3,67% untuk tahun 2005 dan Bank Victoria 

Internasional sebesar 2,09% untuk tahun 2006. 

4.2.1.4 Nilai Non Performing Loan (NPL) 

 NPL merupakan kredit bermasalah dibagi dengan kredit yang diberikan. Kredit 

bermasalah terdiri dari kredit dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Tabel 4.8 Non Performing Loan (NPL) pada Bank
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No Nama Bank 2002 2003 2005 2006 

1 Bank Central Asia 0,63% 2,34% 1,71% 1,30% 

2 Bank International Indonesia 8,62% 6,20% 2,88% 5,43% 

3 Bank Niaga 2,97% 3,61% 5,23% 3,47% 

4 Bank Permata 25,69% 2,90% 5,30% 6,40% 

5 Bank Negara Indonesia 5,71% 5,69% 13,70% 10,47% 

6 Bank Lippo 6,72% 8,84% 1,75% 1,96% 

7 Bank NISP 1,67% 0,84% 2,46% 2,49% 

8 Bank Victoria Internasional 4,09% 7,80% 6,03% 3,79% 

9 Bank Buana Indonesia 0,75% 0,86% 2,35% 4,39% 

10 Bank Mayapada International 2,82% 4,68% 1,79% 0,65% 

11 Bank Nusantara Parahyangan 0,70% 0,31% 0,17% 3,03% 

12 Bank Arta Niaga Kencana 3,91% 3,54% 2,13% 1,32% 

13 Bank Danamon Indonesia 3,01% 6,78% 2,58% 3,31% 

14 Bank Mega 0,23% 1,54% 1,43% 1,68% 

15 Bank Panin 3,95% 9,61% 9,34% 7,95% 

16 Bank Eksekutif Internasional 6,69% 4,58% 13,53% 7,89% 
*hasil pengolahan data keuangan sampel penelitian oleh penulis 
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NPL mengindikasikan kredit bermasalah pada suatu bank sehingga akan mempengaruhi 

pendapatan bunga dari bank tersebut. Semakin tinggi NPL sebuah bank, maka 

pendapatan bunga yang akan diterima oleh bank tersebut akan menurun karena 

ketidakmampuan dari debitur untuk melakukan kewajibannya. Berdasarkan tabel 4.8, 

NPL tertinggi untuk tahun 2002 dan 2003 (sebelum penerapan manajemen risiko) 

dimiliki oleh Bank Permata dan Bank Panin berturut-turut sebesar 25,69% dan 9,61%. 

Sedangkan NPL terendah untuk tahun 2002 dimiliki oleh Bank Mega dengan NPL 

sebesar 0,23% dan Bank Nusantara Parahyangan yaitu sebesar 0,31% untuk tahun 2003. 

Untuk NPL tertinggi pada tahun 2005 dan 2006 (setelah penerapan manajemen risiko) 

adalah Bank Negara Indonesia dengan NPL sebesar 13,70% dan 10,47% sedangkan NPL 

terendah dimiliki oleh Bank Nusantara Parahyangan sebesar 0,17% untuk tahun 2005 

dan Bank Mayapada Internasional sebesar 0,65% untuk tahun 2006. 

 

4.2.2 Uji Normalitas Data 

Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data untuk menentukan alat pengujian hipotesis, yaitu apakah menggunakan 

uji statistik parametrik ataukah uji nonparametrik. Sampel berdistribusi normal jika nilai 

probabilitas > taraf signifikansi yang ditetapkan (α = 0,05). Jika hasil uji menunjukan 

sampel berdistribusi normal maka uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji parametrik. Tetapi apabila sampel tidak berdistribusi normal maka uji beda 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji non parametrik.  

Uji normalitas data rasio-rasio keuangan yang dilakukan dengan menggunakan 

metode kolmogorov-smirnov untuk periode sebelum dan sesudah manajemen risiko 

dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut : 
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Tabel 4.9 

One Sample Kolmogrov Smirnov 

Periode Variabel Asymp Sig (2-

tailed) 

Kesimpulan 

2 Tahun Sebelum 

Manajemen Risiko 

Return on Asset 0,926 Normal 

Return on Equity 0,181 Normal 

Net Interest Margin 0,318 Normal 

Non Performing Loan 0,962 Normal 

2 Tahun Setelah 

Manajemen Risiko 

Return on Asset 0,232 Normal 

Return on Equity 0,057 Normal 

Net Interest Margin 0,993 Normal 

Non Performing Loan 0,650 Normal 

 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 4.9 diatas, terlihat bahwa nilai asymp. 

sig lebih besar (>) dari 0,05 (tingkat signifikansi 5%), dari hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa data rasio-rasio keuangan berdistribusi normal. Hal ini sesuai dengan 

asumsi awal didalam pemilihan metode untuk menguji data rasio keuangan perusahaan 

perbankan pada Bursa Efek Jakarta, bahwa karena data normal maka analisis 

parametriklah yang digunakan. Sehingga untuk menguji data rasio keuangan dalam 

penelitian ini akan digunakan Paired Sample T Test untuk uji beda t. 

 

4.2.3 Uji Beda t Keuangan Perbankan untuk Seluruh Sampel 

Pada bagian ini dipaparkan analisis masing-masing rasio keuangan perusahaan 

perbankan untuk seluruh sampel tanpa membedakan total asset yang dimiliki maupun 

dari segi modal. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 

(α) sebesar 5% untuk uji pada dua sisi, jumlah sampel (N) sebanyak 16 bank. Alat uji 

menggunakan bantuan Software komputer SPSS Versi 15. 
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4.2.3.1 Uji Beda t ROA Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan Manajemen 

Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja ROA perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROA Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ROA Sebelum 
Manajemen Risiko 0,01294 16 0,010872 0,002718 

ROA Sesudah 
Manajemen Risiko 0,01569 16 0,014453 0,003613 

 
Tabel 4.10 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja ROA yang diteliti. Nilai mean ROA sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,01294 dan untuk rata-rata ROA sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,01569, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

ROA mengalami peningkatan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata ROA sebelum 

manajemen risiko sebesar 0,002718 dan sesudah manajemen risiko sebesar 0,003613. 

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Return on Asset 

sebelum manajemen risiko adalah 0,010872 dan sesudah manajemen risiko adalah 

0,014453. Nilai standar deviasi ROA yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan 

data ROA dalam penelitian ini tidak lebar. 

 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Return on Asset sebelum dan sesudah 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROA Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 ROA Sebelum Manajemen 
Risiko & Sesudah 
Manajemen Risiko 

16 0,141 0,602 

 

Berdasarkan tabel 4.11, korelasi antara rata-rata ROA sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,141 dengan nilai signifikansi 0,602. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROA Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,002750 

Standar deviasi uji beda 0,016815 

Nilai t uji beda -0,654 

Sig. (2-tailed) 0,523 

 

Tabel 4.12 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,002750 dan nilai t hitung 

untuk kinerja ROA adalah sebesar -0,654. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 16, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 16 –1 =15, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,131. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk meningkatkan kinerja ROA, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -2,131. 

Dengan demikian nilai -t hitung (-0,654) > -t tabel (-2,131) sehingga nilai t hitung berada 

pada daerah penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rasio ROA sebelum manajemen risiko dengan rasio ROA sesudah 

penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang negatif (-) 

menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja ROA meningkat namun 

peningkatan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 
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4.2.3.2 Uji Beda t ROE Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan Manajemen 

Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja ROE perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROE Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 
  

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ROE Sebelum 
Manajemen Risiko 0,08381 16 0,183388 0,045847 

  ROE Sesudah 
Manajemen Risiko 0,10613 16 0,099367 0,024842 

 
Tabel 4.13 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja ROE yang diteliti. Nilai mean ROE sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,08381 dan untuk rata-rata ROE sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,10613, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

ROE mengalami peningkatan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata ROE sebelum 

manajemen risiko sebesar 0,045847 dan sesudah manajemen risiko sebesar 0,024842. 

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Return on Equity 

sebelum manajemen risiko adalah 0,183388 dan sesudah manajemen risiko adalah 

0,099367. Nilai standar deviasi ROE yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan 

data ROE dalam penelitian ini tidak lebar. 

 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Return on Equity sebelum dan sesudah 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.14 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROE Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 ROE Sebelum Manajemen 
Risiko & Sesudah Manajemen 
Risiko 

16 -0,042 0,877 

 

Berdasarkan tabel 4.14, korelasi antara rata-rata ROE sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar -0,042 dengan nilai signifikansi 0,877. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

 

Tabel 4.15 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROE Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,022313 

Standar deviasi uji beda 0,212227 

Nilai t uji beda -0,421 

Sig. (2-tailed) 0,680 

 

Tabel 4.15 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,022313 dan nilai t hitung 

untuk kinerja ROE adalah sebesar -0,421. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 16, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 16 –1 =15, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,131. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk meningkatkan kinerja ROE, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -2,131. 

Dengan demikian nilai -t hitung (-0,421) > -t tabel (-2,131) sehingga nilai t hitung berada 

pada daerah penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rasio ROE sebelum manajemen risiko dengan rasio ROE sesudah 

penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang negatif (-) 

menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja ROE meningkat namun 

peningkatan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 
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4.2.3.3 Uji Beda t NIM Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan Manajemen 

Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja NIM perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

 

Tabel 4.16 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NIM Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
  

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 NIM Sebelum 
Manajemen Risiko 0,04413 16 0,035003 0,008751 

  NIM Sesudah 
Manajemen Risiko 0,05587 16 0,016289 0,004072 

 
Tabel 4.16 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja NIM yang diteliti. Nilai mean NIM sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,04413 dan untuk rata-rata NIM sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,05587, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

NIM mengalami peningkatan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata NIM sebelum 

manajemen risiko sebesar 0,008751 dan sesudah manajemen risiko sebesar 0,004072. 

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Net Interset Margin 

sebelum manajemen risiko adalah 0,035003 dan sesudah manajemen risiko adalah 

0,016289. Nilai standar deviasi NIM yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan 

data NIM dalam penelitian ini tidak lebar. 

 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Net Interest Margin sebelum dan 

sesudah manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.17 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NIM Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 NIM Sebelum manajemen 
risiko & Sesudah manajemen 
risiko 

16 0,118 0,664 

 

Berdasarkan tabel 4.17, korelasi antara rata-rata NIM sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,118 dengan nilai signifikansi 0,664. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

 

Tabel 4.18 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NIM Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,011750 

Standar deviasi uji beda 0,036825 

Nilai t uji beda -1,276 

Sig. (2-tailed) 0,221 

 

Tabel 4.18 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,011750 dan nilai t hitung 

untuk kinerja NIM adalah sebesar -1,276. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 16, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 16 –1 =15, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,131. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk meningkatkan kinerja NIM, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -2,131. 

Dengan demikian nilai -t hitung (-1,276) > -t tabel (-2,131) sehingga nilai t hitung berada 

pada daerah penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rasio NIM sebelum manajemen risiko dengan rasio NIM sesudah 

penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang negatif (-) 

menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja NIM meningkat namun 

peningkatan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 
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4.2.3.4 Uji Beda t NPL Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan Manajemen 

Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja NPL perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

 

Tabel 4.19 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NPL Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 NPL Sebelum 
Manajemen Risiko 0,04634 16 0,035582 0,008895 

  NPL Sesudah 
Manajemen Risiko 0,04310 16 0,034072 0,008518 

 
Tabel 4.19 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja NPL yang diteliti. Nilai mean NPL sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,04634 dan untuk rata-rata NPL sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,04310, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

NPL mengalami penurunan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata NPL sebelum 

manajemen risiko sebesar 0,008895 dan sesudah manajemen risiko sebesar 0,008518. 

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Non Performing Loan 

sebelum manajemen risiko adalah 0,035582 dan sesudah manajemen risiko adalah 

0,034072. Nilai standar deviasi NPL yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan 

data NPL dalam penelitian ini tidak lebar. 

 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Non Performing Loan sebelum dan 

sesudah manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.20 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NPL Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 NPL Sebelum Manajemen 
Risiko & NPL Sesudah 
Manajemen Risiko 16 0,420 0,105 

 

Berdasarkan tabel 4.20, korelasi antara rata-rata NPL sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,420 dengan nilai signifikansi 0,105. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.21 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NPL Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda 0,003240 

Standar deviasi uji beda 0,037536 

Nilai t uji beda 0,345 

Sig. (2-tailed) 0,735 

 

Tabel 4.21 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar 0,003240 dan nilai t hitung 

untuk kinerja NPL adalah sebesar 0,345. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 16, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 16 –1 =15, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,131. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk menurunkan NPL, maka nilai t tabel yang digunakan adalah 2,131. Dengan 

demikian nilai t hitung 0,345 < t tabel 2,131 sehingga nilai t hitung berada pada daerah 

penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat penurunan yang signifikan 

antara rasio NPL sebelum manajemen risiko dengan rasio NPL sesudah penerapan 

manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang positif (+) menandakan 

setelah penerapan manajemen risiko, kinerja NPL menurun namun penurunan tersebut 

tidak berbeda secara signifikan. 
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4.2.4 Uji Beda t Keuangan Perbankan Berdasarkan Total Aset 

 Pada bagian ini akan dipaparkan analisis kinerja keuangan perbankan berdasarkan 

total aset. Pembagian total aset ini berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. Berikut adalah rinciannya: 

4.2.4.1 Uji Beda t Keuangan Perbankan untuk Sampel Total Aset Rp 1 Triliun 

sampai dengan Rp 5 Triliun 

Perbankan yang masuk kategori aset 1T-5T berjumlah 5 bank sebelum 

manajemen risiko. Bank-bank tersebut terdiri dari Bank Victoria Internasional, Bank 

Nusantara Parahyangan, Bank Eksekutif Internasional, Bank Mayapada, dan Bank Arta 

Niaga Kencana. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) 

sebesar 5% untuk uji pada dua sisi, jumlah sampel (N) sebanyak 5 bank, derajat 

kebebasan df = N – 1 = 5 – 1 = 4. Sehingga dari tabel distribusi t diperoleh nilai 2,776. 

4.2.4.1.1  Uji Beda t ROA Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja ROA perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

 

Tabel 4.22 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROA Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ROA Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,01200 5 0,006364 0,002846 

  ROA Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,00460 5 0,018823 0,008418 
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Tabel 4.22 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja ROA yang diteliti. Nilai mean ROA sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,01200 dan untuk rata-rata ROA sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,00460, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

ROA justru mengalami penurunan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata ROA 

sebelum manajemen risiko sebesar 0,002846 dan sesudah manajemen risiko sebesar 

0,008418. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Return on 

Asset sebelum manajemen risiko adalah 0,006364 dan sesudah manajemen risiko adalah 

0,018823. Nilai standar deviasi ROA yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan 

data ROA dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Return on Asset sebelum dan sesudah 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.23 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROA Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 ROA Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

5 -0,764 0,133 

 

Berdasarkan tabel 4.23, korelasi antara rata-rata ROA sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar -0,764 dengan nilai signifikansi 0,133. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.24 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROA Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda 0,007400 

Standar deviasi uji beda 0,024037 

Nilai t uji beda 0,688 

Sig. (2-tailed) 0,529 
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Tabel 4.24 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar 0,007400 dan nilai t hitung 

untuk kinerja ROA adalah sebesar 0,688. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 5, derajat 

kebebasan df = N – 1 = 5 –1 =4, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 2,776. 

Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah untuk 

meningkatkan kinerja ROA, maka nilai t tabel yang digunakan adalah 2,776. Dengan 

demikian nilai t hitung 0,688 < t tabel 2,776 sehingga nilai t hitung berada pada daerah 

penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja ROA tidak berbeda secara 

signifikan sesudah penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda 

yang positif (+) menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja ROA justru 

mengalami penurunan namun tidak signifikan. 

 

4.2.4.1.2 Uji Beda t ROE Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja ROE perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.25 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROE Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ROE Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,10680 5 0,079194 0,035417 

  ROE Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,03680 5 0,156473 0,069977 

 

Tabel 4.25 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja ROE yang diteliti. Nilai mean ROE sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,10680 dan untuk rata-rata ROE sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,03680, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 
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ROE justru mengalami penurunan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata ROE 

sebelum manajemen risiko sebesar 0,035417 dan sesudah manajemen risiko sebesar 

0,069977. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Return on 

Equity sebelum manajemen risiko adalah 0,079194 dan sesudah manajemen risiko 

adalah 0,156473. Nilai standar deviasi ROE yang rendah ini menunjukkan bahwa 

jangkauan data ROE dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Return on Equity sebelum dan sesudah 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.26 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROE Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 ROE Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

5 -0,616 0,268 

 

Berdasarkan tabel 4.26, korelasi antara rata-rata ROE sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar -0,616 dengan nilai signifikansi 0,268. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.27 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROE Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda 0,070000 

Standar deviasi uji beda 0,214538 

Nilai t uji beda 0,730 

Sig. (2-tailed) 0,506 

 

Tabel 4.27 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar 0,070000 dan nilai t hitung 

untuk kinerja ROE adalah sebesar 0,730. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 5, derajat 

kebebasan df = N – 1 = 5 –1 =4, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 2,776. 

Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah untuk 
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meningkatkan kinerja ROE, maka nilai t tabel yang digunakan adalah 2,776. Dengan 

demikian nilai t hitung 0,730 < t tabel 2,776 sehingga nilai t hitung berada pada daerah 

penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rasio ROE sebelum manajemen risiko dengan rasio ROE sesudah penerapan 

manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang positif (+) menandakan 

setelah penerapan manajemen risiko, kinerja ROA justru mengalami penurunan namun 

penurunan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

 

4.2.4.1.3 Uji Beda t NIM Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja NIM perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.28 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NIM Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 NIM Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,04880 5 0,032058 0,014337 

  NIM Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,04560 5 0,013520 0,006046 

 
Tabel 4.28 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja NIM yang diteliti. Nilai mean NIM sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,04880 dan untuk rata-rata NIM sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,04560, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

NIM justru mengalami penurunan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata NIM 

sebelum manajemen risiko sebesar 0,014337 dan sesudah manajemen risiko sebesar 

0,006046. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Net Interest 

Margin sebelum manajemen risiko adalah 0,032058 dan sesudah manajemen risiko 
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adalah 0,013520. Nilai standar deviasi NIM yang rendah ini menunjukkan bahwa 

jangkauan data NIM dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Net Interest Margin sebelum dan 

sesudah manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.29 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NIM Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 NIM Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

5 0,901 0,037 

 

Berdasarkan tabel 4.29, korelasi antara rata-rata NIM sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,901 dengan nilai signifikansi 0,037. Nilai 

signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti terjadi hubungan yang signifikan atau 

dapat dikatakan korelasi atau hubungan antara rata-rata NIM sebelum dan sesudah 

manajemen risiko adalah kuat dan signifikan. 

Tabel 4.30 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NIM Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda 0,003200 

Standar deviasi uji beda 0,020729 

Nilai t uji beda 0,345 

Sig. (2-tailed) 0,747 

 

Tabel 4.30 menunjukkan peningkatan nilai rata-rata uji beda sebesar 0,003200 dan nilai t 

hitung untuk kinerja NIM adalah sebesar 0,345. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 5, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 5 –1 =4, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,776. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk meningkatkan kinerja NIM, maka nilai t tabel yang digunakan adalah 2,776. 
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Dengan demikian nilai t hitung 0,345 < t tabel 2,776 sehingga nilai t hitung berada pada 

daerah penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaaan yang 

signifikan antara rasio NIM sebelum manajemen risiko dengan rasio NIM sesudah 

penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang positif (+) 

menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja NIM justru mengalami 

penurunan namun penurunan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

 

4.2.4.1.4 Uji Beda t NPL Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja NPL perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.31 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NPL Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 NPL Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,039120 5 0,0217050 0,0097068 

  NPL Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,040340 5 0,0401521 0,0179566 

 

Tabel 4.31 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja NPL yang diteliti. Nilai mean NPL sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,039120 dan untuk rata-rata NPL sesudah manajemen 

risiko sebesar 0,040340, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata 

nilai NPL justru mengalami kenaikan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata NPL 

sebelum manajemen risiko sebesar 0,0097068 dan sesudah manajemen risiko sebesar 

0,0179566. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Non 

Performing Loan sebelum manajemen risiko adalah 0,0217050 dan sesudah manajemen 
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risiko adalah 0,0401521. Nilai standar deviasi NPL yang rendah ini menunjukkan bahwa 

jangkauan data NPL dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Non Performing Loan sebelum dan 

sesudah manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.32 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NPL Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 NPL Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & NPL 
Sesudah Penerapan Manajemen 
Risiko 

5 0,646 0,239 

 

Berdasarkan tabel 4.32, korelasi antara rata-rata NPL sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,239 dengan nilai signifikansi 0,646. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.33 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NPL Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,0012200 

Standar deviasi uji beda 0,0309367 

Nilai t uji beda -0,088 

Sig. (2-tailed) 0,934 

 

Tabel 4.33 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,0012200 dan nilai t hitung 

untuk kinerja NPL adalah sebesar -0,088. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 5, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 5 –1 =4, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,776. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk menurunkan NPL, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -2,776. Dengan 

demikian nilai t hitung -0,088 > t tabel -2,776 sehingga nilai t hitung berada pada daerah 

penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
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antara rasio NPL sebelum manajemen risiko dengan rasio NPL sesudah penerapan 

manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang negatif (-) menandakan 

setelah penerapan manajemen risiko, rasio NPL justru mengalami kenaikan namun 

kenaikan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

 

4.2.4.2 Uji Beda t Keuangan Perbankan untuk Sampel Total Aset Rp 10 Triliun 

sampai dengan Rp 30 Triliun 

Perbankan yang masuk kategori aset 10T-30T berjumlah 7 bank dari total 16 

sampel bank sebelum penerapan manajemen risiko. Bank-bank tersebut terdiri dari Bank 

Buana Indonesia, Bank LIPPO, Bank Panin, Bank Mega, Bank NISP, Bank Niaga, dan 

Bank Permata. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 

(α) sebesar 5% untuk uji pada dua sisi, jumlah sampel (N) sebanyak 7 bank, derajat 

kebebasan df = N – 1 = 7 – 1 = 6. Sehingga dari tabel distribusi t diperoleh nilai 2,447. 

4.2.4.2.1  Uji Beda t ROA Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja ROA perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

 

Tabel 4.34 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROA Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ROA Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,01086 7 0,014206 0,005369 

  ROA Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,01800 7 0,007681 0,002903 
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Tabel 4.34 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja ROA yang diteliti. Nilai mean ROA sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,01086 dan untuk rata-rata ROA sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,01800, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

ROA mengalami peningkatan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata ROA sebelum 

manajemen risiko sebesar 0,005369 dan sesudah manajemen risiko sebesar 0,002903. 

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Return on Asset 

sebelum manajemen risiko adalah 0,014206 dan sesudah manajemen risiko adalah 

0,007681. Nilai standar deviasi ROA yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan 

data ROA dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Return on Asset sebelum dan sesudah 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.35 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROA Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 ROA Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

7 0,319 0,485 

 
Berdasarkan tabel 4.35, korelasi antara rata-rata ROA sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,319 dengan nilai signifikansi 0,485. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.36 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROA Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,007143 

Standar deviasi uji beda 0,013825 

Nilai t uji beda -1,367 

Sig. (2-tailed) 0,221 
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Tabel 4.36 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,007143 dan nilai t hitung 

untuk kinerja ROA adalah sebesar -1,367. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 7, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 7 –1 =6, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,447. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk meningkatkan kinerja ROA, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -2,447. 

Dengan demikian nilai t hitung -1,367 > t tabel -2,447 sehingga nilai t hitung berada 

pada daerah penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rasio ROA sebelum manajemen risiko dengan rasio ROA sesudah 

penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang negatif (-) 

menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja ROA meningkat namun 

peningkatan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

 

4.2.4.2.2  Uji Beda t ROE Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja ROE perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.37 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROE Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
  

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ROE Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,01800 7 0,258970 0,097881 

  ROE Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,11957 7 0,016277 0,006152 

 

Tabel 4.37 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja ROE yang diteliti. Nilai mean ROE sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,01800 dan untuk rata-rata ROE sesudah manajemen risiko 
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sebesar 0,11957, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

ROE mengalami peningkatan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata ROE sebelum 

manajemen risiko sebesar 0,097881 dan sesudah manajemen risiko sebesar 0,006152. 

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Return on Equity 

sebelum manajemen risiko adalah 0,258970 dan sesudah manajemen risiko adalah 

0,016277. Nilai standar deviasi ROE yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan 

data ROE dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Return on Equity sebelum dan sesudah 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.38 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROE Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
  

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 ROE Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

7 0,238 0,608 

 

Berdasarkan tabel 4.38, korelasi antara rata-rata ROE sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,238 dengan nilai signifikansi 0,608. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.39 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROE Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,101571 

Standar deviasi uji beda 0,255589 

Nilai t uji beda -1,051 

Sig. (2-tailed) 0,334 

 

Tabel 4.39 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,101571 dan nilai t hitung 

untuk kinerja ROE adalah sebesar -1,051.  Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 7, 
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derajat kebebasan df = N – 1 = 7 –1 =6, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,447. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk meningkatkan kinerja ROE, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -2,447. 

Dengan demikian nilai t hitung -1,051 > t tabel -2,447 sehingga nilai t hitung berada 

pada daerah penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rasio ROE sebelum manajemen risiko dengan rasio ROE sesudah 

penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang negatif (-) 

menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja ROE meningkat namun 

peningkatan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

 

4.2.4.2.3 Uji Beda t NIM Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja NIM perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.40 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NIM Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
  

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 NIM Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,03771 7 0,047056 0,017785 

  NIM Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,05429 7 0,013985 0,005286 

 
Tabel 4.40 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja NIM yang diteliti. Nilai mean NIM sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,03771 dan untuk rata-rata NIM sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,05429, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

NIM mengalami peningkatan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata NIM sebelum 

manajemen risiko sebesar 0,017785 dan sesudah manajemen risiko sebesar 0,005286. 
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Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Net Interest Margin 

sebelum manajemen risiko adalah 0,047056 dan sesudah manajemen risiko adalah 

0,013985. Nilai standar deviasi NIM yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan 

data NIM dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Net Interest Margin sebelum dan 

sesudah manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.41 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NIM Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 NIM Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

7 -0,211 0,649 

 
Berdasarkan tabel 4.41, korelasi antara rata-rata NIM sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar -0,211 dengan nilai signifikansi 0,649. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.42 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NIM Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,016571 

Standar deviasi uji beda 0,051845 

Nilai t uji beda -0,846 

Sig. (2-tailed) 0,430 

 

Tabel 4.42 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,016571 dan nilai t hitung 

untuk kinerja NIM adalah sebesar -0,846. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 7, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 7 –1 =6, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,447. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk meningkatkan kinerja NIM, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -2,447. 

Dengan demikian nilai t hitung -0,846 > t tabel -2,447 sehingga nilai t hitung berada 
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pada daerah penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rasio NIM sebelum manajemen risiko dengan rasio NIM sesudah 

penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang negatif (-) 

menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja ROE meningkat namun 

peningkatan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

 

4.2.4.2.4 Uji Beda t NPL Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja NPL perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.43 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NPL Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 NPL Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,050129 7 0,0497719 0,0188120 

  NPL Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,040171 7 0,0253002 0,0095626 

 
Tabel 4.43 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja NPL yang diteliti. Nilai mean NPL sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,050129 dan untuk rata-rata NPL sesudah manajemen 

risiko sebesar 0,040171, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata 

nilai NPL mengalami penurunan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata NPL 

sebelum manajemen risiko sebesar 0,0188120 dan sesudah manajemen risiko sebesar 

0,0095626. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Non 

Performing Loan sebelum manajemen risiko adalah 0,0497719 dan sesudah manajemen 
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risiko adalah 0,0253002. Nilai standar deviasi NPL yang rendah ini menunjukkan bahwa 

jangkauan data NPL dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Non Performing Loan sebelum dan 

sesudah manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.44 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NPL Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 NPL Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & NPL 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

7 0,493 0,260 

 

Berdasarkan tabel 4.44, korelasi antara rata-rata NPL sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,493 dengan nilai signifikansi 0,260. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.45 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NPL Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda 0,0099571 

Standar deviasi uji beda 0,0432966 

Nilai t uji beda 0,608 

Sig. (2-tailed) 0,565 

 

Tabel 4.45 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar 0,0099571 dan nilai t hitung 

untuk kinerja NPL adalah sebesar 0,608. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 7, derajat 

kebebasan df = N – 1 = 7 –1 =6, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 2,447. 

Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah untuk 

menurunkan NPL, maka nilai t tabel yang digunakan adalah 2,447. Dengan demikian 

nilai t hitung 0,608 < t tabel 2,447 sehingga nilai t hitung berada pada daerah penerimaan 

H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio 
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NPL sebelum manajemen risiko dengan rasio NPL sesudah penerapan manajemen risiko 

(H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang positif (+) menandakan setelah penerapan 

manajemen risiko, rasio NPL mengalami penurunan namun penurunan tersebut tidak 

berbeda secara signifikan. 

 

4.2.4.3 Uji Beda t Keuangan Perbankan untuk Sampel Total Aset diatas Rp 30 

Triliun 

Perbankan yang masuk kategori aset diatas 30T berjumlah 4 bank dari total 16 

sampel bank sebelum diterapkannya manajemen risiko. Bank-bank tersebut terdiri dari 

Bank Central Asia, Bank Danamon Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank 

International Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi (α) sebesar 5% untuk uji pada dua sisi, jumlah sampel (N) sebanyak 4 bank, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 4 – 1 = 3. Sehingga dari tabel distribusi t diperoleh nilai 

3,182. 

4.2.4.3.1  Uji Beda t ROA Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja ROA perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.46 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROA Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ROA Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,01775 4 0,009535 0,004768 

  ROA Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,02550 4 0,010408 0,005204 

 

Tabel 4.46 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja ROA yang diteliti. Nilai mean ROA sebelum manajemen risiko 
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menunjukkan angka sebesar 0,01775 dan untuk rata-rata ROA sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,02550, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

ROA mengalami peningkatan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata ROA sebelum 

manajemen risiko sebesar 0,004768 dan sesudah manajemen risiko sebesar 0,005204. 

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Return on Asset 

sebelum manajemen risiko adalah 0,009535 dan sesudah manajemen risiko adalah 

0,010408. Nilai standar deviasi ROA yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan 

data ROA dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Return on Asset sebelum dan sesudah 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.47 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROA Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
  

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 ROA Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

4 0,949 0,051 

 
Berdasarkan tabel 4.47, korelasi antara rata-rata ROA sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,949 dengan nilai signifikansi 0,051. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.48 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROA Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,007750 

Standar deviasi uji beda 0,003304 

Nilai t uji beda -4,691 

Sig. (2-tailed) 0,018 

 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

Tabel 4.48 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,007750 dan nilai t hitung 

untuk kinerja ROA adalah sebesar -4,691. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 4, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 4 –1 =3, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

3,182. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk meningkatkan kinerja ROA, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -3,182. 

Dengan demikian nilai t hitung -4,691 < t tabel -3,182 sehingga nilai t hitung berada 

pada daerah penolakan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja ROA berbeda secara 

signifikan sesudah penerapan manajemen risiko (H0 ditolak, HA tidak dapat ditolak). 

Nilai t uji beda yang negatif (-) menandakan setelah penerapan manajemen risiko, 

kinerja ROA meningkat dan peningkatan tersebut berbeda secara signifikan antara 

sebelum diterapkannya manajemen risiko dan setelah penerapan manajemen risiko. 

 

4.2.4.3.2  Uji Beda t ROE Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja ROE perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.49 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROE Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ROE Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,17025 4 0,068656 0,034328 

  ROE Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,16925 4 0,049493 0,024747 

 
Tabel 4.49 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja ROE yang diteliti. Nilai mean ROE sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,17025 dan untuk rata-rata ROE sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,16925, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 
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ROE justru mengalami penurunan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata ROE 

sebelum manajemen risiko sebesar 0,034328 dan sesudah manajemen risiko sebesar 

0,024747. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Return on 

Equity sebelum manajemen risiko adalah 0,068656 dan sesudah manajemen risiko 

adalah 0,049493. Nilai standar deviasi ROE yang rendah ini menunjukkan bahwa 

jangkauan data ROE dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Return on Equity sebelum dan sesudah 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.50 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROE Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
  

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 ROE Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

4 0,525 0,475 

 
Berdasarkan tabel 4.50, korelasi antara rata-rata ROE sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,525 dengan nilai signifikansi 0,475. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.51 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROE Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda 0,001000 

Standar deviasi uji beda 0,059972 

Nilai t uji beda 0,033 

Sig. (2-tailed) 0,975 

 

Tabel 4.51 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar 0,001000 dan nilai t hitung 

untuk kinerja ROE adalah sebesar 0,033. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 4, derajat 

kebebasan df = N – 1 = 4 –1 =3, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 3,182. 
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Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah untuk 

meningkatkan kinerja ROE, maka nilai t tabel yang digunakan adalah 3,182. Dengan 

demikian nilai t hitung 0,033 > t tabel 3,182 sehingga nilai t hitung berada pada daerah 

penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja ROE tidak meningkat sesudah 

penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang positif (+) 

menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja ROE justru menurun namun 

penurunan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

 

4.2.4.3.3  Uji Beda t NIM Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja NIM perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.52 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NIM Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
  

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 NIM Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,04950 4 0,012503 0,006252 

  NIM Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,07150 4 0,013577 0,006788 

 
Tabel 4.52 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja NIM yang diteliti. Nilai mean NIM sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,04950 dan untuk rata-rata NIM sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,07150, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

NIM mengalami peningkatan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata NIM sebelum 

manajemen risiko sebesar 0,006252 dan sesudah manajemen risiko sebesar 0,006788. 

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Net Interest Margin 
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sebelum manajemen risiko adalah 0,012503 dan sesudah manajemen risiko adalah 

0,013577. Nilai standar deviasi NIM yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan 

data NIM dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Net Interest Margin sebelum dan 

sesudah manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.53 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NIM Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 
Pair 1 NIM Sebelum Penerapan 

Manajemen Risiko & 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

4 0,224 0,776 

 
Berdasarkan tabel 4.53, korelasi antara rata-rata NIM sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,224 dengan nilai signifikansi 0,776. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.54 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NIM Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,022000 

Standar deviasi uji beda 0,016269 

Nilai t uji beda -2,705 

Sig. (2-tailed) 0,073 

 

Tabel 4.54 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,022000 dan nilai t hitung 

untuk kinerja NIM adalah sebesar -2,705. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 4, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 4 –1 =3, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

3,182. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk meningkatkan kinerja NIM, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -3,182. 

Dengan demikian nilai t hitung -2,705 > t tabel -3,182 sehingga nilai t hitung berada 
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pada daerah penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja NIM tidak berbeda 

secara signifikan sesudah penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t 

uji beda yang negatif (-) menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja NIM 

meningkat namun peningkatan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

 

4.2.4.3.4 Uji Beda t NPL Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja NPL perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.55 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NPL Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 NPL Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,048750 4 0,0248768 0,0124384 

  NPL Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,051775 4 0,0473393 0,0236696 

 
Tabel 4.55 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja NPL yang diteliti. Nilai mean NPL sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,048750 dan untuk rata-rata NPL sesudah manajemen 

risiko sebesar 0,051775, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata 

nilai NPL justru mengalami kenaikan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata NPL 

sebelum manajemen risiko sebesar 0,0124384 dan sesudah manajemen risiko sebesar 

0,0236696. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Non 

Performing Loan sebelum manajemen risiko adalah 0,0248768 dan sesudah manajemen 

risiko adalah 0,0473393. Nilai standar deviasi NPL yang rendah ini menunjukkan bahwa 

jangkauan data NPL dalam penelitian ini tidak lebar. 
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Untuk melihat hubungan antara rata-rata Non Performing Loan sebelum dan 

sesudah manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.56 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NPL Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 NPL Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & NPL 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

4 0,438 0,562 

 

Berdasarkan tabel 4.56, korelasi antara rata-rata NPL sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,438 dengan nilai signifikansi 0,562. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.57 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NPL Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,0030250 

Standar deviasi uji beda 0,0427518 

Nilai t uji beda -0,142 

Sig. (2-tailed) 0,896 

 

Tabel 4.57 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,0030250 dan nilai t hitung 

untuk kinerja NPL adalah sebesar -0,142. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 4, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 4 –1 =3, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

3,182. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk menurunkan NPL, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -3,182. Dengan 

demikian nilai t hitung -0,142 > t tabel -3,182 sehingga nilai t hitung berada pada daerah 

penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rasio NPL sebelum manajemen risiko dengan rasio NPL sesudah penerapan 

manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang negatif (-) menandakan 
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setelah penerapan manajemen risiko, rasio NPL justru meningkat namun peningkatan 

tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

 

4.2.5 Uji Beda t Keuangan Perbankan Berdasarkan Modal 

Pada bagian ini akan dipaparkan analisis kinerja keuangan perbankan berdasarkan 

modal. Pembagian modal berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Berdasarkan kategori modal, maka sampel bank yang digunakan dalam penelitian dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu Bank dengan Fokus dan Bank Nasional. Bank dengan 

Fokus (daerah, korporasi, ritel, dan lainnya) dengan modal antara 0,1 triliun rupiah 

sampai dengan 10 triliun rupiah (0,1T < modal ≤ 10T) dan Bank Nasional dengan modal 

antara 10 triliun rupiah sampai dengan 50 triliun rupiah (10T < modal ≤ 50T). Namun 

penelitian ini hanya menganalisis kinerja bank berdasarkan kategori Bank dengan Fokus 

(0,1T < modal ≤ 10T) sedangkan Bank Nasional tidak dianalisis kinerjanya karena bank 

berkategori ini hanya terdiri dari satu bank yaitu Bank Central Asia, sehingga tidak dapat 

dianalisis menggunakan uji beda. 

4.2.5.1 Uji Beda t Keuangan Perbankan untuk Sampel Bank dengan Fokus 

(Modal antara 0,1 Triliun sampai 10 Triliun) 

Perbankan yang masuk kategori modalt 0,1T-10T berjumlah 15 bank sebelum 

manajemen risiko. Bank-bank tersebut terdiri dari : 

1. Bank Permata 

2. Bank Danamon Indonesia 

3. Bank Niaga 

4. Bank NISP 

5. Bank Mega 
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6. Bank Mayapada International 

7. Bank Arta Niaga Kencana 

8. Bank Buana Indonesia 

9. Bank Nusantara Parahyangan 

10. Bank Lippo 

11. Bank Central Asia 

12. Bank Panin 

13. Bank Eksekutif Internasional 

14. Bank Victoria Internasional 

15. Bank International Indonesia 

 

4.2.5.1.1  Uji Beda t ROA Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja ROA perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.58 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROA Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ROA Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,01207 15 0,010660 0,002752 

  ROA Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,01447 15 0,014081 0,003636 

 

Tabel 4.58 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja ROA yang diteliti. Nilai mean ROA sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,01207 dan untuk rata-rata ROA sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,01447, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

ROA meningkat. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata ROA sebelum manajemen 
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risiko sebesar 0,002752 dan sesudah manajemen risiko sebesar 0,003636. Dari tabel 

tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Return on Asset sebelum 

manajemen risiko adalah 0,010660 dan sesudah manajemen risiko adalah 0,014081. 

Nilai standar deviasi ROA yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan data ROA 

dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Return on Asset sebelum dan sesudah 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.59 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROA Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
  

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 ROA Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

15 0,037 0,896 

 
Berdasarkan tabel 4.59, korelasi antara rata-rata ROA sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,037 dengan nilai signifikansi 0,896. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.60 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROA Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,002400 

Standar deviasi uji beda 0,017344 

Nilai t uji beda -0,536 

Sig. (2-tailed) 0,600 

 

Tabel 4.60 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,002400 dan nilai t hitung 

untuk kinerja ROA adalah sebesar -0,536. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 15, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 15 –1 =14, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,145. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 
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untuk meningkatkan kinerja ROA, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -2,145. 

Dengan demikian nilai t hitung -0,536 > t tabel -2,145 sehingga nilai t hitung berada 

pada daerah penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja ROA tidak berbeda 

signifikan sesudah penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda 

yang negatif (-) menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja ROA 

meningkat namun peningkatan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

 

4.2.5.1.2  Uji Beda t ROE Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja ROE perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.61 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja ROE Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ROESebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,07573 15 0,186854 0,048245 

  ROE Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,09780 15 0,096907 0,025021 

 
Tabel 4.61 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja ROE yang diteliti. Nilai mean ROE sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,07573 dan untuk rata-rata ROE sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,09780, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

ROE meningkat. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata ROE sebelum manajemen 

risiko sebesar 0,048245 dan sesudah manajemen risiko sebesar 0,025021. Dari tabel 

tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Return on Equity sebelum 

manajemen risiko adalah 0,186854 dan sesudah manajemen risiko adalah 0,096907. 
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Nilai standar deviasi ROE yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan data ROE 

dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Return on Equity sebelum dan sesudah 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.62 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja ROE Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 ROE Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

15 -0,109 0,699 

 
Berdasarkan tabel 4.62, korelasi antara rata-rata ROE sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar -0,109 dengan nilai signifikansi 0,699. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.63 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja ROE Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,022067 

Standar deviasi uji beda 0,219674 

Nilai t uji beda -0,389 

Sig. (2-tailed) 0,703 

 

Tabel 4.63 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,022067 dan nilai t hitung 

untuk kinerja ROE adalah sebesar -0,389.  Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 15, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 15 –1 =14, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,145. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk meningkatkan kinerja ROE, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -2,145. 

Dengan demikian nilai t hitung -0,389 > t tabel -2,145 sehingga nilai t hitung berada 

pada daerah penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja ROE tidak berbeda 
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signifikan sesudah penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda 

yang negatif (-) menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja ROE 

meningkat namun peningkatan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

 

4.2.5.1.3  Uji Beda t NIM Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja NIM perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.64 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NIM Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 NIM Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,04260 15 0,035677 0,009212 

  NIM Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,05480 15 0,016262 0,004199 

 
Tabel 4.64 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja NIM yang diteliti. Nilai mean NIM sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,04260 dan untuk rata-rata NIM sesudah manajemen risiko 

sebesar 0,05480, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata nilai 

NIM meningkat. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata NIM sebelum manajemen 

risiko sebesar 0,009212 dan sesudah manajemen risiko sebesar 0,004199. Dari tabel 

tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Net Interest Margin sebelum 

manajemen risiko adalah 0,035677 dan sesudah manajemen risiko adalah 0,016262. 

Nilai standar deviasi NIM yang rendah ini menunjukkan bahwa jangkauan data NIM 

dalam penelitian ini tidak lebar. 

Analisis Kinerja Keuangan.., Ridchard Febrianto Simanjuntak, Ak.-IBS, 2011



 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Net Interset Margin sebelum dan 

sesudah manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.65 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NIM Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 NIM Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & 
Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 

15 0,076 0,789 

 
Berdasarkan tabel 4.65, korelasi antara rata-rata NIM sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,076 dengan nilai signifikansi 0,789. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.66 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NIM Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda -0,012200 

Standar deviasi uji beda 0,038072 

Nilai t uji beda -1,241 

Sig. (2-tailed) 0,235 

 

Tabel 4.66 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar -0,012200 dan nilai t hitung 

untuk kinerja NIM adalah sebesar -1,241. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 15, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 15 –1 =14, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,145. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk meningkatkan kinerja NIM, maka nilai t tabel yang digunakan adalah -2,145. 

Dengan demikian nilai t hitung -1,241 > t tabel -2,145 sehingga nilai t hitung berada 

pada daerah penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja NIM tidak berbeda 

signifikan sesudah penerapan manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda 
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yang negatif (-) menandakan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja NIM 

meningkat namun peningkatan tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

 

4.2.5.1.4 Uji Beda t NPL Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Manajemen Risiko 

 Hasil uji beda t atas kinerja NPL perbankan sebelum dan sesudah penerapan 

manajemen risiko dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 4.67 Hasil Uji Rata-Rata dan Standar Deviasi Kinerja NPL Perbankan Sebelum 

dan Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 NPL Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko 0,048440 15 0,0357912 0,0092413 

  NPL Sesudah Penerapan 
Manajemen Risiko 0,044993 15 0,0344070 0,0088838 

 
Tabel 4.67 memperlihatkan hasil perhitungan statistik untuk rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari kinerja NPL yang diteliti. Nilai mean NPL sebelum manajemen risiko 

menunjukkan angka sebesar 0,048440 dan untuk rata-rata NPL sesudah manajemen 

risiko sebesar 0,044993, ini menunjukkan setelah penerapan manajemen risiko rata-rata 

nilai NPL mengalami penurunan. Dengan standar kesalahan untuk rata-rata NPL 

sebelum manajemen risiko sebesar 0,0092413 dan sesudah manajemen risiko sebesar 

0,0088838. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk Non 

Performing Loan sebelum manajemen risiko adalah 0,0357912 dan sesudah manajemen 

risiko adalah 0,0344070. Nilai standar deviasi NPL yang rendah ini menunjukkan bahwa 

jangkauan data NPL dalam penelitian ini tidak lebar. 

Untuk melihat hubungan antara rata-rata Non Performing Loan sebelum dan 

sesudah manajemen risiko dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.68 Hasil Korelasi dan Signifikansi Kinerja NPL Perbankan Sebelum dan 

Sesudah Manajemen Risiko 
 

Keterangan N Correlation Sig. 

Pair 1 NPL Sebelum Penerapan 
Manajemen Risiko & NPL 
Sesudah Penerapan Manajemen 
Risiko 

15 0,388 0,153 

Berdasarkan tabel 4.68, korelasi antara rata-rata NPL sebelum dan sesudah manajemen 

risiko menghasilkan angka korelasi sebesar 0,388 dengan nilai signifikansi 0,153. Nilai 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Tabel 4.69 Hasil Uji Beda t untuk Sampel Berpasangan Kinerja NPL Perbankan 

Sebelum dan Sesudah Manajemen Risiko 

 

Keterangan Paired t-test 

Rata-rata uji beda 0,0034467 

Standar deviasi uji beda 0,0388393 

Nilai t uji beda 0,344 

Sig. (2-tailed) 0,736 

 

Tabel 4.69 menunjukkan nilai rata-rata uji beda sebesar 0,0034467 dan nilai t hitung 

untuk kinerja NPL adalah sebesar 0,344. Nilai t dari tabel distribusi t untuk N= 15, 

derajat kebebasan df = N – 1 = 15 –1 =14, dan α = 0,05 untuk uji pada dua sisi adalah 

2,145. Karena hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah 

untuk menurunkan NPL, maka nilai t tabel yang digunakan adalah 2,145. Dengan 

demikian nilai t hitung 0,344 < t tabel 2,145 sehingga nilai t hitung berada pada daerah 

penerimaan H0. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rasio NPL sebelum manajemen risiko dengan rasio NPL sesudah penerapan 

manajemen risiko (H0 diterima, HA ditolak). Nilai t uji beda yang positiff (+) 

menandakan setelah penerapan manajemen risiko, rasio NPL menurun namun penurunan 

tersebut tidak berbeda secara signifikan. 
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4.2.6 Analisis Dampak Manajemen Risiko Bagi Kinerja Bank 

Berikut ini akan dibahas dampak dari manajemen risiko terhadap kinerja bank, 

disajikan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji beda t untuk seluruh sampel (16 bank), memperlihatkan 

bahwa kinerja bank yang diukur menggunakan rasio ROA, ROE, NIM, dan NPL 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sebelum penerapan 

manajemen risiko dan sesudah penerapan manajemen risiko, walaupun rata-rata 

kinerja bank telah menunjukkan hasil yang bagus. Hal ini disebabkan karena uji 

beda t untuk seluruh sampel belum menampilkan bank dari segi risiko sehingga 

penerapan manajemen risiko tidak menunjukkan perbedaan kinerja yang 

signifikan. Risiko yang dimaksud disini adalah aset, karena semakin besar aset 

sebuah bank menandakan dana yang harus disalurkan semakin besar pula sehingga 

menggambarkan risiko karena jika tidak cermat dan hati-hati dalam penyaluran 

dapat mengakibatkan default. Aset yang besar juga menandakan kemampuan bank 

dalam hal pendanaan terkait sarana dan prasarana dalam upaya mendukung 

penerapan manajemen risiko. 

2. Hasil uji beda t kinerja keuangan bank berdasarkan total aset, sebagai berikut: 

a. Hasil uji beda t kinerja bank untuk total aset 1 triliun sampai dengan 5 triliun 

(7 bank) tidak menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan antara sebelum 

penerapan manajemen risiko dan sesudah penerapan manajemen risiko. Rata-

rata kinerja bank yang diukur dengan menggunakan rasio ROA, ROE serta 

NIM justru mengalami penurunan setelah penerapan manajemen risiko 

sedangkan rasio NPL yang menunjukkan kredit bermasalah mengalami 

peningkatan. Bank berkategori kecil dari segi aset belum sepenuhnya mampu 
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menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penerapan 

manajemen risiko, ini dikarenakan penerapan manajemen risiko membutuhkan 

biaya sangat besar mulai dari penyediaan infrastruktur, pelatihan hingga 

sertifikasi manajemen bank. Efektivitas penerapan manajemen risiko belum 

tercapai pada bank berkategori ini. 

b. Untuk total aset 10 triliun sampai dengan 30 triliun (5 bank), hasil uji beda t 

kinerja bank memang belum menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan 

antara sebelum penerapan manajemen risiko dan sesudah penerapan 

manajemen risiko. Namun rata-rata kinerja bank yang diukur dengan 

menggunakan rasio ROA, ROE serta NIM telah mengalami peningkatan 

setelah penerapan manajemen risiko selain itu rasio NPL yang menunjukkan 

kredit bermasalah juga telah menurun nilainya setelah diterapkannya 

manajemen risiko. 

c. Hasil penerapan manajemen risiko mulai terlihat pada bank beraset total lebih 

dari 30 triliun (4 bank). Pada bank berkategori ini, kinerja bank yang diukur 

menggunakan rasio ROA selain meningkat juga menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara sebelum penerapan manajemen risiko dan sesudah 

diterapkannya manajemen risiko. Namun untuk rasio ROE, NIM serta NPL 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah penerapan manajemen 

risiko. Bank beraset besar memiliki dana yang memadai dalam upaya 

penyediaan sarana dan prasarana pendukung penerapan manajemen risiko 

mulai dari infrastruktur, pelatihan hingga sertifikasi manajemen bank, 

sehingga bank beraset besar lebih sensitif terhadap risiko dan menjadi sangat 

hati-hati dalam penyaluran dana. Bank besar lebih sensitif terhadap risiko, 
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yang kemudian menjadikan bank beraset besar lebih tepat dalam mengukur 

risiko yang dihadapinya sehingga dapat mengelola risiko dengan baik untuk 

kemudian memperoleh keuntungan yang tinggi. Dampaknya kinerja ROA 

menjadi meningkat secara signifikan setelah penerapan manajemen risiko.  

3. Berdasarkan hasil uji beda t untuk modal bank antara 0,1 triliun sampai dengan 10 

triliun (15 bank), kinerja bank yang diukur menggunakan rasio ROA, ROE, NIM, 

dan NPL tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sebelum penerapan 

manajemen risiko dan sesudah penerapan manajemen risiko. Bank belum dapat 

memanfaatkan modal, ini dikarenakan rata-rata modal bank masih relatif kecil 

sehingga penggunaannya masih terbatas untuk cover risiko. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN  

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti mengenai kinerja perbankan 

antara sebelum penerapan manajemen risiko dan sesudah manajemen risiko dengan 

sampel perbankan yang masih terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2002 hingga 

tahun 2006 menggunakan rasio-rasio keuangan. Adapun rasio-rasio keuangan tersebut 

antara lain Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), 

dan Non Performing Loan (NPL). Berdasarkan pada hasil analisis pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji beda t untuk sampel berpasangan, maka dapat dibuat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaruh penerapan manajemen risiko ditinjau dari Return on Asset (ROA) bank 

setelah dilakukan uji beda t tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan untuk 

kategori seluruh sampel penelitian (16 bank), modal bank antara 0,1T-10T (15 

bank), dan total aset untuk aset 1T-5T (7 bank) dan aset 10T-30T (5 bank). 

Namun untuk kategori total aset bank dengan aset diatas 30 triliun (4 bank), ROA 

menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah penerapan manajemen risiko. Ini 

dapat disimpulkan setelah penerapan manajemen risiko, kinerja ROA meningkat 

untuk aset bank diatas 30 triliun dan peningkatan tersebut berbeda secara 

signifikan antara sebelum diterapkannya manajemen risiko dan setelah penerapan 

manajemen risiko. 
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2. Pengaruh penerapan manajemen risiko ditinjau dari Return on Equity (ROE) 

bank setelah dilakukan uji beda t tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 

untuk kategori seluruh sampel penelitian (16 bank), modal bank antara 0,1T-10T 

(15 bank), dan dari segi total aset. Sehingga dapat disimpulkan, tidak ada 

perbedaan signifikan pada kinerja keuangan bank antara sebelum dan sesudah 

penerapan manajemen risiko ditinjau dari ROE. 

3. Pengaruh penerapan manajemen risiko ditinjau dari Net Interest Margin (NIM) 

bank setelah dilakukan uji beda t tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 

untuk kategori seluruh sampel penelitian (16 bank), modal bank antara 0,1T-10T 

(15 bank), dan dari segi total aset. Sehingga dapat disimpulkan, tidak ada 

perbedaan signifikan pada kinerja keuangan bank antara sebelum dan sesudah 

penerapan manajemen risiko ditinjau dari NIM. 

4. Pengaruh penerapan manajemen risiko ditinjau dari Non Performing Loan (NPL) 

bank setelah dilakukan uji beda t tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 

untuk kategori seluruh sampel penelitian (16 bank), modal bank antara 0,1T-10T 

(15 bank), dan dari segi total aset. Sehingga dapat disimpulkan, tidak ada 

perbedaan signifikan pada kinerja keuangan bank antara sebelum dan sesudah 

penerapan manajemen risiko ditinjau dari NPL. 

 

Meskipun hasil penelitian ini banyak yang tidak signifikan, namun penerapan 

manajemen risiko tetap diperlukan karena beberapa alasan berikut : 

 Mendorong bank menjadi lebih sensitif terhadap risiko. 

 Merupakan prasyarat mutlak dalam menghadapi globalisasi industri. 
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5.2 Saran 

 Berikut beberapa saran dari penulis terkait dengan penelitian ini: 

1) Menggunakan tahun penelitian yang lebih panjang setelah penerapan manajemen 

risiko, misalnya 5 tahun, sehingga dampak penerapan manajemen risiko lebih 

terlihat terhadap kinerja bank. 

2) Menggunakan ukuran kinerja lain seperti economic value added (EVA) dan 

balance scorecard, sehingga dapat mengevaluasi dari berbagai perspektif, yaitu: 

keuangan, proses bisnis internal, customer, dan pembelajaran dan pertumbuhan. 

Dalam penelitian ini tidak dilakukan karena kesulitan dalam mendapatkan data 

dan masalah waktu. 

3) Untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap, disarankan bagi penelitian 

selanjutnya agar menggunakan sampel penelitian bank-bank yang belum listing 

di Bursa Efek Jakarta. 
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