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Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

Nama        :   Firhan 

Program Studi       :  Akuntansi 

Judul Penelitian   : Analisis Indikasi Inefisiensi yang Mempengaruhi Tingginya Net 

          Interest Margin Bank Umum Konvensional di Indonesia 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Net Interest Margin (NIM) yang 

tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh indikator-indikator inefisiensi, yaitu biaya 

operasional bank yang tidak efisien, risiko kredit yang besar, dan fee based income 

yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, NIM yang tinggi 

adalah indikasi inefisiensi perbankan yang mengakibatkan terhambatnya proses 

intermediasi keuangan. Hal ini bertentangan dengan teori intermediasi perbankan 

yang menyatakan bahwa bank memiliki peran penting dalam perekonomian suatu 

negara melalui aktivitas perhimpunan dan penyaluran dana. Variabel independen 

penelitian ini adalah indikator-indikator inefisiensi yang diduga mempengaruhi NIM 

sebagai variabel dependen, sedangkan tingkat penyaluran kredit yang diukur dengan 

rasio LDR digunakan sebagai variabel kontrol karena tidak terkait dengan indikator 

inefisiensi yang diduga mempengaruhi NIM yang tinggi. Sampel penelitian 

berjumlah 15 bank umum konvensional di Indonesia dengan jangka waktu penelitian 

5 tahun (2011Q1-2015Q4). Dengan menggunakan model regresi Fixed Effect sebagai 

dasar pengujian statistik (Uji parsial), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 

risiko kredit sebagai indikator inefisiensi yang mempengaruhi tingginya NIM. 

Sehingga NIM yang tinggi juga dipengaruhi oleh operasional perbankan yang efisien 

dan pemberian kredit yang agresif, sedangkan fee based income tidak ditemukan 

pengaruhnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya risiko kredit yang 

mengakibatkan inefisiensi kinerja perbankan di Indonesia. 

Kata Kunci : Net Interest Margin, Efisiensi Intermediasi Perbankan, Risiko Kredit, 

Fee Based Income, Tingkat Penyaluran Kredit, Pertumbuhan Ekonomi 
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Indonesia Banking School 

ABSTRACT 

Name        :  Firhan 

Study Program      :  Accounting  

Title        :  Analysis of the High Net Interest Margin on Conventional 

          Commercial Bank in Indonesia that Associated with the  

          Inefficiency of Banks 

This study aims to determine whether the high Net Interest Margin (NIM) in 

Indonesia is related to the inefficiency indicators, specifically the banks operational 

costs inefficiency, the high credit risk, and the low fee-based income. Based on the 

results of previous studies, a high NIM is an indication of the inefficiency of the 

financial intermediation process. This is contrary to banking intermediation theory 

which states that banks have an important role in the economy of a country through 

financial intermediation activities. The inefficiency indicators is the independent 

variables in this study, while NIM is used as dependent variable. The banks level of 

lending practice is used as a control variable because it is not associated with 

inefficiency indicators. Research samples included 15 conventional commercial bank 

in Indonesia with a 5-year research period (2011Q1-2015Q4). By using Fixed Effect 

regression model as primary statistical tests, the results showed the only ineficiency 

indicator that affecting the high NIM is credit risk. The high NIM in Indonesia is 

influenced by banking operations that are efficient and the aggressive lending 

practice of bank, while fee-based has no effect on the NIM. This study concluded 

that only credit risk is associated with inefficiency intermediation performance of 

Indonesia bank. 

Key Words : Net Interest Margin, Efficiency of Financial Intermediation, Credit 

Risk, Fee Based Income, Bank Lending Practices, Economic Growth 
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Indonesia Banking School 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Sehubungan dengan pelaksanaan program Masyarakat Ekonomi ASEAN  

dan ASEAN Banking Integration Framework (MEA & ABIF 2020), maka 

menjadi peluang perbankan nasional untuk mencapai tingkat efisiensi dalam 

rangka menciptakan keuunggulan daya saing di kawasan ASEAN. Kinerja 

perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan di Indonesia dinilai relatif 

kurang efisien jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara 

lainnya. Terkait dengan hal ini, dapat dibuktikan dengan indikator inefisiensi 

(Ariyanto, 2011), yaitu Cost Income Ratio (CIR) pada bank umum konvensional 

di Indonesia masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara 

pesaing utamanya di Asia Tenggara. Sedangkan NIM (Net Interest Margin) yang 

merupakan ukuran profitabilitas (Taswan, 2013) pada bank umum konvensional 

di Indonesia adalah juga menjadi yang tertinggi (Tabel 1.1).  

Tabel 1.1. Perbandingan Indikator Keuangan Perbankan di Sebagian 

Wilayah Asia Tenggara 

 

Sumber: Bank Indonesia dan World Bank, "telah diolah kembali".
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Sektor perbankan sangat penting peranannya terkait dengan situasi 

perekonomian nasional, diketahui bahwa aset bank umum mendominasi sistem 

keuangan di Indonesia dengan presentase sekitar 70% (Bank Indonesia, 2014). 

Dengan kondisi ini, kinerja bank umum merupakan faktor yang mempengaruhi 

stabilitas sistem keuangan di Indonesia (Simorangkir, 2014). Salah satu indikator 

yang dapat mengukur kinerja bank adalah rasio Net Interest Margin (NIM). 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011, net interest 

margin, atau marjin bunga bersih adalah perbandingan antara pendapatan bunga 

bersih dengan nilai aset produktif. Semakin tinggi tingkat rasio ini, maka semakin 

besar profit yang dapat dihasilkan oleh suatu bank. Di sisi lain, tingkat NIM yang 

tinggi juga bisa mengindikasikan adanya inefisiensi atas proses intermediasi 

keuangan oleh bank (Raharjo, et al, 2014). Maksud dari pernyataan ini adalah NIM 

suatu bank yang tinggi merepresentasikan penetapan tarif bunga yang mengakibatkan 

proses intermediasi terhambat.  

Kinerja Perbankan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, 

yaitu sebagai penyalur dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang 

membutuhkan dana (fungsi intermediasi) (Simorangkir, 2014). Penting bagi bank 

untuk menjalankan fungsi intermediasinya dengan biaya seminimal mungkin dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan. Biaya intermediasi keuangan ini dapat diukur 

dengan menghitung interest margin yang dihasilkan oleh bank dalam kegiatan 

perhimpunan dan penyaluran dana (Hidayat, et al, 2012). 
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Beberapa hasil studi empiris telah mendukung adanya hubungan antara 

tingkat NIM yang tinggi dengan inefisiensi operasional perbankan. Hasil penelitian 

Naceur dan Almarzoqi (2015) menunjukkan bahwa biaya operasional yang tinggi 

adalah faktor paling berpengaruh dari tingginya interest margin di negara-negara 

Kaukasus dan Asia Tengah. Penelitian yang pernah dilaksanakan sebelumnya telah 

mengidentifikasi tingkat NIM sebagai suatu rasio profitabilitas bank ataupun sebagai 

indikator efisiensi intermediasi keuangan oleh perbankan. Berbeda dengan penelitian 

Naceur dan Goaied (2008); Puspitasari (2014) dan penelitian lain-lain yang 

mengukur NIM dalam perspektif profitabilitas, penelitian ini sama seperti penelitian 

Ariyanto (2011); Hidayat, et al (2012); Raharjo, et al (2014); Naceur dan Almarzoqi 

(2015) yang menguji NIM sebagai indikator efisiensi intermediasi perbankan.  

Penelitian ini akan menjawab apakah performa keuangan bank umum 

konvensional dipengaruhi oleh indikator-indikator penghambat intermediasi 

keuangan di Indonesia. Dalam penelitian pada bank umum di Indonesia selama 

periode 2008-2012 oleh Raharjo, et al (2014), menemukan hubungan kausal antara 

inefisiensi operasioanal dengan NIM, dengan argumen bahwa NIM yang tinggi 

dipengaruhi oleh perilaku perbankan di Indonesia untuk mengantisipasi adanya 

kerugian akibat biaya operasional yang tidak terduga, sehingga menetapakan marjin 

yang tinggi untuk mempertahankan profitabilitas. 

 Penelitian mengenai net interest margin diawali menggunakan kerangka 

teoritis dealership model dengan asumsi bank berfungsi sebagai dealer (pihak 
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perantara) yang menanggung risiko refinancing (pembiayaan kembali) atas proses 

intermediasi keuangan (Hidayat, et al,  2012). Hasil penelitian tersebut menguraikan 

bahwa secara garis besar NIM perbankan dipengaruhi oleh tingkat risiko yang 

bersedia diterima dalam kegiatan operasionalnya, oleh karena itu semakin besar 

ekspektasi resiko yang akan ditanggung oleh perbankan dalam fungsi 

intermediasinya, akan semakin besar level NIM yang ditetapkan. Menurut Norris dan 

Floerkemeier dalam Naceur dan Almarzoqi (2015), marjin bunga bank merupakan 

indikator efisiensi dari lembaga keuangan. Tingginya margin menjadi indikasi 

inefisiensi pada sektor perbankan, dapat mengurangi potential savers (penabung) 

karena tingkat pengembalian yang rendah atas deposit (perhimpunan dana) dan 

meningkatkan biaya finansial untuk borrowers (peminjam dana), sehingga dapat 

mengurangi potensi pertumbuhan investasi dan ekonomi.  

Menurut Mankiw (2009), “Indikator yang digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara adalah tingkat Produk Domestik Bruto (PDB)”, 

mencerminkan sejumlah output yang dihasilkan oleh perekonomian pada suatu 

periode tertentu. Sebelum krisis keuangan, perekonomian Indonesia tumbuh dengan 

persentase rata-rata per tahunnya 7%. Perekenomian mulai memulih Antara tahun 

2000 sampai 2004 dengan rata-rata pertumbuhan PDB sebanyak 4,6% per tahun. 

Rasio kredit dalam negeri terhadap PDB di Indonesia adalah yang terendah 

dibandingakan dengan negara lain-lain di kawasan Asia Tenggara (Bimanatya, 

2015). Kondisi tersebut telah mengindikasikan bahwa peran perbankan dalam 
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mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih relatif minim jika 

dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN. 

 

Grafik 1.1 Perbandingan Rasio NIM di bebarapa wilayah Asia Tenggara 

Sumber: BBVA Research 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini mengidentifikasi indikasi inefisiensi yang mempengaruhi 

tingginya rasio NIM pada bank umum konvensional di Indonesia. Penggunaan 

variabel-variabel dalam penelitian ini diidentifikasi berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan sebelumnya (penelitian replikasi) untuk melakukan pengujian 

yang lebih komprehensif dan hasil penelitian yang lebih valid dalam hal 

menganalisis apakah tingkat NIM yang tinggi di Indonesia (Grafik 1.1) merupakan 

konsekuensi atas inefisiensi dari aktivitas operasional bank. Indikator-indikator 

inefisiensi yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah 
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inefisiensi biaya operasional, risiko kredit, dan fee based income. Sedangkan tingkat 

penyaluran kredit digunakan sebagai variabel kontrol untuk menetralisir pengaruh 

yang dapat menganggu hubungan fenomena yang diamati (Gujarati, 2012). 

Teori intermediasi perbankan menyatakan bahwa kegiatan perhimpunan dan 

penyaluran dana merupakan salah satu fungsi perbankan sebagai agent of 

development, yaitu mendukung pembangunan ekonomi pada suatu negara 

(Budisantoso, 2014). Penelitian ini bermaksud memberikan kontribusi terhadap 

literatur dengan menguji kembali hasil penelitian yang didasarkan pada teori 

intermediasi perbankan. Variabel tingkat penyaluran kredit dan risiko kredit yang 

diusulkan oleh Ferdianti (2016) kembali diuji dalam penelitian ini. Raharjo, et al 

(2014) menggunakan konsep efisiensi untuk menjelaskan hubungan antara biaya 

operasional dengan kinerja intermediasi keuangan (NIM). Berbeda dengan penelitian 

Raharjo, et al (2014) dan Ferdianti (2016), penelitian ini mengeksplorasi konsep 

penelitian yang diusulkan oleh Maudos dan Solis (2009) mengenai hipotesis loss 

leader yang menyatakan bahwa ada hubungan antara fee based income dengan 

kinerja intermediasi perbankan (NIM), sehingga penelitian ini dapat mengarahkan 

kesenjangan penelitian-penelitian terdahulu (research gap). Penelitian ini juga 

mengatasi kesenjangan penelitian Ferdianti (2016) dengan menambah jumlah sampel 

penelitian bank umum konvensional menjadi 15 bank. 

Penilaian efisiensi bank sangat penting karena efisiensi merupakan gambaran 

kinerja suatu bank dan menjadi faktor yang harus diperhatikan bank untuk bertindak 
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rasional dalam meminimumkan tingkat risiko yang dihadapi dalam kegiatan 

operasionalnya. Dalam beberapa pengukuran efisiensi, terdapat dua konsep, yaitu 

konsep produksi dan konsep ekonomi. Dalam konsep ekonomi, penilaian efisiensi 

tidak hanya pada penghematan biaya operasional bank saja, melainkan juga menilai 

bagaimana manajemen bank mengelola sumber daya yang dikuasainya sehingga 

memberi manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2012).    

Penelitian ini secara spesifik membahas mengenai indikasi inefisiensi pada 

kegiatan operasional bank umum konvensional di Indonesia, dengan menggunakan 

parameter NIM sebagai output bank yang dinilai tidak efisien dalam fungsi lembaga 

keuangan dan dengan menggunakan analisis kondisi finansial bank sebagai input 

yang terindikasi mempengaruhi penetapan NIM yang tinggi pada bank umum 

konvensional di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

ekonomi dalam pengukuran efisiensi. 

Naceur dan Almarzoqi (2015) dalam penelitiannya menyatakan: ”Less 

efficient banks, experiencing larger operating costs, tend to require higher margins”, 

dengan maksud bahwa bank yang beroperasi secara tidak efisien akan menghendaki 

margin yang besar untuk mendukung kegiatan operasionalnya  Hasil penelitian 

Raharjo, et al (2014) juga sependapat bahwa biaya operasional bank memiliki 

pengaruh positif terhadap net interest margin, dengan asumsi bank dalam meng-

cover kerugian akibat biaya operasional akan berupaya meningkatkan interest 

margin. Biaya operasional bank yang terbesar adalah berasal dari biaya bunga atau 
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cost of fund (Kasmir, 2012). Grafik 1.2 menjelaskan secara grafis mengenai rata-rata 

cost of fund bank umum konvensional di Indonesia pada periode 2011-2015, dapat 

diketahui bahwa biaya operasional bank umum konvesnional di Indonesia 

didominasi oleh perolehan dana bank dari masyarakat atas deposito.  

`  

Grafik 1.2 Cost Of Fund Bank Umum Konvensional di Indonesia 

Sumber: Bank Indonesia, "telah diolah kembali".  

Risiko kredit memiliki pengaruh positif pada marjin bunga (Maudos dan 

Solis, 2009; Ariyanto, 2011; Raharjo, et al, 2014), yang berarti bank membebankan 

bunga dengan premi risiko tambahan untuk mengkompensasi risiko kredit. Dengan 

ini, semakin besar nilai risiko kredit, maka bank semakin terinsentif untuk 

menetapkan spread suku bunga yang besar. Sehingga semakin besar risiko kredit, 

maka semakin tidak efisien bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya karena 

terhambatnya penyaluran kredit akibat penetapan suku bunga yang tinggi. 

Bank dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan selain bunga yang 

besar dapat menawarkan tingkat bunga dengan margin yang lebih rendah untuk 
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menarik nasabah baru dan mengenakan biaya yang lebih tinggi atas jasa-jasa lain 

yang juga disediakan (strategi subsidi silang), sehingga bank dinilai lebih efisien 

dalam fungsi intermediasi (Maudos dan Solis, 2009). Bank dapat mengenakan marjin 

bunga yang lebih rendah dalam hal memperoleh pendapatan selain bunga (fee based 

income) yang lebih tinggi, karena diasumsikan dua sumber pendapatan tersebut 

sebagai pengganti untuk satu sama lain (Trinugroho, et al, 2012). 

Tingkat Penyaluran kredit perbankan yang dapat diukur melalui Loan to 

Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh positif terhadap NIM (Raharjo, et al, 2014). 

Penelitian Ferdianti (2016) juga menyatakan bahwa semakin besar jumlah dana yang 

berhasil dihimpun oleh bank untuk disalurkan kembali ke dalam bentuk kredit, maka 

kinerja intermediasi perbankan semakin efisien dengan marjin bunga bersih yang 

diperoleh akan besar. Sehingga LDR yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa bank 

berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian melalui pemberian kredit yang 

optimal sesuai dengan fungsinya sebagai agent of development (Budisantoso, 2014). 

1.3  Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan konsep efisiensi ekonomi dan hipotesis penelitian-penelitian 

terdahulu yang menyatakan bahwa NIM yang tinggi adalah indikasi inefisiensi 

intermediasi keuangan, maka penelitian ini mengidentifikasi:  

1) Apakah inefisiensi biaya operasional bank terkait dengan tingginya net 

interest margin pada bank umum konvensional di Indonesia? 

Analisis Indikasi Inefisiensi..., Firhan, Ak.-IBS, 2017



10 

 

   Indonesia Banking School 

2) Apakah risiko kredit bank terkait dengan tingginya net interest margin pada 

bank umum konvensional di Indonesia? 

3) Apakah fee based income bank terkait dengan tingginya net interest margin 

pada bank umum konvensional di Indonesia? 

4) Apakah tingkat penyaluran kredit bank terkait dengan tingginya net interest 

margin pada bank umum konvensional di Indonesia? 

1.4  Batasan Penelitian 

Penelitian ini hanya dilakukan pada kelompok bank umum konvensional saja 

dan tidak meliputi kelompok Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini dilakukan 

dengan asumsi bahwa aset bank umum konvensional mendominasi sistem keuangan 

indonesia, sehingga penilaian kinerja intermediasi keuangan bank umum 

konvensional di Indonesia lebih relevan. Penelitian ini membahas efisiensi 

perbankan di Indonesia saja tanpa melakukan uji komparatif terhadap negara-negara 

di Kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini hanya menggunakan data-data sekunder, 

dan hanya meliputi periode analisis data lima tahun. 

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Menjelaskan inefisiensi biaya operasional sebagai indikator yang 

mempengaruhi efisiensi intermediasi keuangan perbankan yang diukur 

melalui rasio net interest margin. 
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2) Menjelaskan risiko kredit sebagai indikator inefisiensi yang mempengaruhi 

kinerja intermediasi keuangan perbankan yang diukur melalui rasio net 

interest margin. 

3) Menjelaskan fee based income sebagai indikator inefisiensi yang 

mempengaruhi kinerja intermediasi keuangan perbankan yang diukur melalui 

rasio net interest margin. 

4) Menjelaskan tingkat penyaluran kredit yang optimal sebagai variabel kontrol 

yang dapat mempengaruhi efisiensi intermediasi perbankan diukur 

berdasarkan rasio net interest margin, sehingga dapat menetralisir hubungan 

antara seluruh indikator inefisiensi terhadap kinerja intermediasi keuangan 

perbankan (Sugiyono, 2013).  

1.6  Manfaat Penelitian 

1) Manfaat akademis:  

a. Untuk memberikan penjelasan mengenai teori intermediasi perbankan dan 

hubungannya dengan konsep net interest margin sebagai indikator efisiensi 

perbankan terkait fungsinya sebagai agen pembangunan ekonomi (agent of 

development). 

b. Memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian mengenai net interest 

margin di Indonesia dengan mengeksplorasi variabel-variabel independen yang 

diusulkan oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga hasil penelitian ini dapat 

mengatasi kesenjangan penelitian terdahulu (research gap) dan dapat 
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bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terhadap 

kinerja perbankan di Indonesia. 

2) Manfaat praktis:  

a. Regulator: Sebagai referensi dalam menilai kinerja bank umum konvensional di 

Indonesia terkait dengan NIM sebagai ukuran efisensi intermediasi perbankan 

Indonesia, sehingga dapat membantu regulator khususnya Bank Indonesia (BI) 

dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas perbankan di Indonesia 

dalam menetapkan kebijakan-kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. 

b. Manajemen: Dapat dijadikan sebagai feedback (umpan balik) terhadap pihak 

manajemen bank untuk memperbaiki efisiensi dalam kaitannya dengan 

pengambilan keputusan mengenai penetapan marjin bunga agar lebih relevan 

dengan peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

1.8  Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang memberikan gambaran dan 

pemahaman tentang inti penelitian ini. 

Bab II: Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis. Memberikan 

penjelasan-penjelasan secara teoritis yang relevan dengan pembahasan penelitian ini 

serta penjelasan mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu, sehingga membentuk 

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian ini. 
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Bab III: Metodologi Penelitian. Menguraikan tentang jenis penelitian, teknik dan 

metode pengumpulan data serta metode pengujian hipotesis. 

Bab IV: Analisis dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil analisis deskriptif terhadap 

data penelitian serta hasil analisis regresi dengan menggunakan uji parsial yang 

memberikan interpretasi (hasil/jawaban) atas hipotesa yang dirumuskan dalam 

penelitian ini.  

Bab V: Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan. Bab ini merupakan penjelasan 

singkat atas hasil peneltian dan mengaitkan jawaban terhadap tujuan penelitian, 

kemudian diungkapkan keterbatasan hasil penelitian ini serta saran yang diajukan 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil peneltian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN,  DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Sistem Keuangan  

 Sistem keuangan terdiri dari kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundang-

udangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik surat berharga diperdagangkan, 

tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan (financial services) dihasilkan, 

serta terealisasinya intermediasi keuangan (Simorangkir, 2014). Sehingga sistem 

keuangan merupakan sekumpulan lembaga-lembaga keuangan (Bank, Perusahaan 

Asuransi, dll) yang bertransaksi dalam pasar keuangan, untuk mendukung terjadinya 

transaksi-transaksi keuangan pada suatu negara dalam rangka memajukan 

perekonomian dari negara tersebut. 

 Tugas utama sistem keuangan dalam perekonomian modern adalah 

memindahkan dana dari penabung kepada peminjam yang membutuhkan dana, 

kemudian dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-

jasa serta melakukan investasi dalam bentuk peralatan-peralatan baru sehingga 

perekonomian dapat tumbuh dan pada akhirnya akan meningkatkan standar 

kehidupan (Simorangkir, 2014). Tanpa suatu sistem keuangan, kekuatan dan 

kemampuan sektor usaha maupun rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya 

maupun dalam berinvestasi akan berkurang. Sementara itu, pemilik dana yang 

berlebih tidak akan dapat mengoptimalkan pendapatan dari dana mereka yang 
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berlebih tersebut dan akan membuat semakin banyaknya idle money atau uang yang 

tidak dipergunakan. Otoritas keuangan yang berperan dalam pengaturan dan 

pengawasan di bidang keuangan dan perbankan di Indonesia terdiri dari: 

1) Bank Indonesia, selaku otoritas keuangan dan moneter (Makroprudensial) 

2) Pemerintah (Departemen Keuangan) 

3) Otoritas Jasa Keuangan, sebagai pengawas individual bank (Mikroprudensial) 

4) Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu bertugas dalam memberi jaminan atas 

simpanan nasabah bank. 

2.1.2 Tinjauan Umum Perbankan di Indonesia 

 Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1, "Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak". Terdapat 

beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang: 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya  

a. Bank Umum :  Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah 

umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula 

dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.  
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b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR): BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk dilarang menerima 

simpanan giro, kegiatan transaksi valuta asing, dan perasuransian. 

2. Dilihat dari Segi Kepemilikan  

a. Bank Milik Pemerintah: Bank milik pemerintah yaitu bank yang baik akta 

pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan 

bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh: BRI, BNI, BTN dan BPD. 

b.  Bank Milik Swasta Nasional: Bank jenis ini merupakan bank yang seluruh atau 

sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan 

oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 

Contoh: Bank Danamon, Bank Niaga, BCA. 

c. Bank Milik Campuran: Kepemilikan saham-saham pada bank ini sebagian dimiliki 

oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing baik pemerintah maupun 

swasta. Contoh: Bank DBS dan Bank ANZ Indonesia. 

d. Bank Milik Asing: Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar 

negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh: Citibank, Hongkong 

Bank, Bangkok Bank dan sebagainya.    

3. Dilihat dari Segi Status  

a. Bank Devisa: Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing. Contoh: transfer ke luar negeri, 
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pembukaan dan pembayaran letter of credit serta transaksi dengan penggunaan mata 

uang asing lainnya. 

b. Bank Non Devisa: Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa (transaksi valuta asing). 

4. Dilihat dari Segi Harga  

Jenis bank jika dilihat dari caranya dalam menentukan harga baik harga jual 

maupun harga beli terdiri dari :   

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (berdasarkan aturan undang-undang).  

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (berdasarkan prinsip islam) 

2.1.3 Teori Intermediasi Perbankan 

 Fungsi utama perbankan adalah intermediasi keuangan, yakni proses 

pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk 

disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. Fungsi intermediasi keuangan ada 

sebagai akibat dari mahalnya biaya monitoring, biaya likuiditas dan risiko harga 

(price risk) karena adanya informasi asimetris antara pemilik dana (household/net 

savers) dengan pengguna dana (corporations/net borrowers) sehingga dibutuhkan 

pihak perantara (intermediary) yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah 

pihak (Saunders, 2008).  

Secara lebih spesifik, fungsi bank dapat diartikan sebagai Agent of trust, 

Agent of development, dan Agent of service (Budisantoso, 2014). Agent of trust 

sebagai lembaga yang dipercayai oleh masyarakat dalam perhimpunan dan 
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penyaluran dana secara aman, sedangkan Agent of service terkait dengan layanan 

perbankan yang disediakan, seperti pengiriman uang, penukaran uang, pembayaran 

tagihan-tagihan, serta layanan lain-lainnya. Agent of Development dalam arti bank 

sebagai penggerak perekonomian melalui pemberian kredit yang dapat meningkatkan 

investasi serta perhimpunan dana yang meningkatkan kesejahteraan penabung. 

2.1.4 Laporan Keuangan Bank 

Sebagai badan usaha yang memiliki tanggung jawab kepada publik, 

perbankan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi 

sehingga dapat mencerminkan kinerja bank secara utuh dan memberikan informasi 

yang akurat untuk seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya Bank Indonesia 

dan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas perbankan di Indonesia (Taswan, 2013). 

Bank menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat sebagai upaya dalam 

membangun kepercayaan masyarakat. Dalam laporan Neraca, sebagian besar 

kewajiban bank adalah simpanan masyarakat, sedangkan modal bank tidak lebih 

besar jumlahnya dibandingkan dengan kewajiban bank. Sehingga keberadaan 

kegiatan operasional bank sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. 

Tujuan pembuatan laporan keuangan bank (Tawan, 2013) adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi keuangan mengenai jumlah aktiva, kewajiban dan 

modal bank pada waktu tertentu.  

2. Memberikan informasi atas hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang 

diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.  
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3. Memberikan informasi atas perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, 

kewajiban dan modal bank serta memberikan informasi mengenai kinerja 

manajemen bank pada suatu periode.  

2.1.5 Komponen Laporan Keuangan Bank 

Komponen laporan keuangan bank sesuai dengan Pedoman Akuntansi 

Perbankan Indonesia (PAPI, 2008), yaitu:  

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

Neraca menjelaskan posisi keuangan bank pada saat tertentu, yang terdiri dari 

aktiva, kewajiban dan modal. Neraca dimaksudkan untuk memberikan informasi 

mengenai likuiditas dan solvabilitas finansial bank sebagai dasar membuat estimasi 

terhadap keadaan keuangan di masa yang akan datang. Aktiva adalah sumber-sumber 

ekonomi yang dimiliki oleh bank dalam ukuran moneter, yang sebagian besar adalah 

aktiva produktif atau dana yang dimiliki oleh bank dalam rangka memberikan 

penghasilan bunga (kredit). Kewajiban (hutang) adalah dana yang diperoleh bank 

dari pihak-pihak lain yang harus dikembalikan dalam periode tertentu berdasarkan 

suatu perjanjian yang ditetapkan. Kewajiban bank tersebut didominasi oleh simpanan 

masyarakat (selain bank) dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan bentuk-bentuk 

lain yang dipersamakan. Dalam pelaporannya di neraca, Aktiva disajikan 

berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban 

disajikan menurut urutan jatuh temponya. Modal adalah bagian aktiva yang dikuasai 

oleh pemilik bank, yaitu selisih antara total aktiva dan total kewajiban. Pada 
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dasarnya modal berasal dari investasi pemilik dan hasil laba yang diperoleh bank, 

dengan akan berkurang apabila ada penarikan dana kembali oleh pemilik, pembagian 

deviden, dan kerugian-kerugian yang dialami bank.  

2. Laporan Laba Rugi (Laporan Kinerja)  

Laporan laba rugi merupakan ringkasan kinerja bank selama periode tertentu 

untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin 

dikendalikan di masa depan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kapasitas 

bank dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Selain itu, informasi 

ini berguna dalam perumusan tentang efektivitas bank dalam memanfaatkan sumber 

daya. Dalam penyajiannya, laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban 

menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (multiple step) dari 

kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya. Laporan laba rugi terdiri dari tiga 

komponen yaitu pendapatan, beban, dan laba-rugi. Pendapatan adalah kenaikan 

manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban 

yang telah terjadi. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan 

penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban yang telah terjadi. Laba adalah kondisi 

ketika pendapatan bank lebih besar beban bunga, sedangkan rugi adalah kondisi 

ketika beban bank lebih besar dari pendapatan bank yang diperoleh.  

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas bank menunjukkan peningkatan atau penurunan 

aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip 
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pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 

Informasi ini bermanfaat untuk mengetahui perubahan aktiva bersih yang berasal 

dari transaksi dengan pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang 

berasal dari kegiatan bank selama periode yang bersangkutan.  

4. Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas dan setara kas menilai kemampuan bank dalam 

menghasilkan kas serta kebutuhan bank untuk menggunakan arus kas pada setiap 

aktivitas. Informasi ini bermanfaat untuk menilai aliran kas dan setara kas yang 

berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.  

5. Catatan atas Laporan Keuangan  

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan dengan sistematis yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam 

catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba 

rugi dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif, termasuk transaksi komitmen (pasti terlaksana) dan 

kontinjensi (belum pasti terlaksana) serta transaksi-transaksi lainnya.  

2.1.6 Risk-Based Bank Rating 

 Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No13/1/PBI/2011, metode penilaian 

kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk-based Bank rating) 

merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank menggantikan metode penilaian 

yang sebelumnya yaitu metode yang berdasarkan Capital, Asset, Management, 
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Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk (CAMELS). Metode RBBR 

menggunakan penilaian terhadap empat faktor berdasarkan Surat Edaran Bank 

Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

1. Risk Profile (Profil Risiko) 

 Risk Profile (profil risiko) menjadi dasar penilaian bank pada saat ini 

dikarenakan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bank sangat memungkinkan 

akan timbulnya risiko. Bank Indonesia menjelaskan risiko-risko yang diperhitungkan 

dalam menilai tingkat kesehatan bank dengan metode Risk-Based Bank Rating terdiri 

dari: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko 

Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi (Badan Sertifikasi 

Manajemen Risiko, 2007). 

2. Good Corporate Governance (GCG) 

 Penilaian terhadap faktor GCG dalam metode RBBR didasarkan ke dalam 

tiga aspek, yaitu governance structure, governance process, dan governance output. 

Berdasarkan Laporan Pengawasan Bank (2012),  governance stucture mencakup 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta 

kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit. Governance process mencakup 

fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit 

internal dan eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian 

internal, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis 

bank. Aspek terakhir govenance output mencakup transparansi kondisi keuangan dan 
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non-keuangan, serta laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip 

Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepedency, dan Fairness (TARIF). 

3. Earning (Rentabilitas) 

 Penilaian faktor rentabilitas bank dapat menggunakan parameter diantaranya 

sebagai berikut (Taswan, 2013): 

a) ROA (Return on Asset) 

 𝑅𝑂𝐴 =
Laba sebelum pajak

Rata−rata total aset
 𝑥 100%                                                              (2.1) 

b) NIM (Net Interest Margin) 

 𝑁𝐼𝑀 =
Pendapatan bunga bersih

Rata−rata Aktiva Produktif
 𝑥 100%                                                    (2.2)  

4. Capital (Modal) 

 Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

bank adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). Kewajiban penyediaan modal minimum 

atau CAR diukur dari persentase minimum terhadap Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko  (ATMR)  sebesar  8%   (Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24 tahun 2013).   

 Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dirumuskan sebagai berikut: 

 𝐶𝐴𝑅 =
Modal

ATMR
 𝑥 100%                                                                     (2.3) 

Tabel 2.1 Predikat indikator Kesehatan Bank  

Rasio ROA Predikat 

 

Rasio NIM  Predikat 

> 2% Sangat Sehat 

 

> 3% Sangat Sehat 

1,25-2% Sehat 

 

2%-3% Sehat 

0,5%-1,25% Cukup Sehat 

 

1,5%-2% Cukup Sehat 

0%-5% Kurang Sehat 

 

1%-1,5% Kurang Sehat 

< 0% Tidak Sehat 

 

< 1% Tidak Sehat 

Sumber: Taswan (2013) 
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2.1.7 Net Interest Margin 

 Pengertian Net Interest Margin (NIM) menurut Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 13/24/DPNP 2011 adalah sebagai berikut: “Net Interest Margin (NIM) 

merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva 

produktifnya”. Aktiva produktif adalah semua penanaman dana dalam rupiah 

maupun valuta asing yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan, terdiri dari 

penyaluran kredit, penempatan pada bank lain (call money, deposit on call), surat-

surat berharga (Sertifikat Bank Indonesia), serta penyertaan modal. Sedangkan aktiva 

non-produktif adalah aktiva yang tidak memberikan pendapatan bunga (aktiva tetap). 

 Net Interest Margin (NIM) penting untuk mengevaluasi kemampuan bank 

dalam mengelola risiko terhadap suku bunga (Raharjo, et al, 2014). Saat suku bunga 

berubah, pendapatan bunga dan biaya bunga bank akan berubah. Sebagai contoh saat 

suku bunga naik, baik pendapatan bunga maupun biaya bunga akan naik karena 

beberapa aset dan kewajiban bank akan dihargai pada tingkat yang lebih tinggi. 

Menurut Taswan (2013), Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya 

untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh 

dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka 

meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank.  

 Dalam rangka mengoptimalkan keuntungan yang dapat diperoleh, bank harus 

menentukan tingkat suku bunga (pricing) yang tepat baik untuk lending maupun 
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funding. Secara umum, penentuan suku bunga kredit dipengaruhi oleh faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal tecermin dari perhitungan Suku Bunga Dasar 

Kredit (SBDK), sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah tingkat persaingan 

serta instrumen-instrumen kebijakan dari Bank Indonesia (Muljawan, et al, 2014). 

Grafik 2.1 menjelaskan bagaimana proses penentuan suku bunga kredit perbankan 

secara umum. 

 

Grafik 2.1 Mekanisme Penetapan Suku Bunga Kredit Bank 

Sumber: BI Working Paper 

Secara matematis, komponen perhitungan suku bunga kredit dapat dijabarkan 

dalam persamaan berikut (Muljawan, et al., 2014): 

 𝑆𝐵𝐷𝐾 = 𝐶𝑜𝐿𝐹 +  𝑂𝐻𝐶 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 + 𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙                        (2.4)         

Keterangan: 

 SBDK = Suku Bunga Dasar Kredit    CoLF = Cost of Loanable Fund                  

OHC  = Biaya Overhead   Margin = Marjin Bunga                      

Risk = Premi Risiko          External = Faktor Eksternal  

Analisis Indikasi Inefisiensi..., Firhan, Ak.-IBS, 2017



26 

 

Indonesia Banking School 

 

2.1.7.1 Biaya Dana untuk Kredit/ Cost of Loanable Fund (CoLF) 

 Menurut Kasmir (2012), biaya dana atau cost of fund adalah total biaya bunga 

yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan maupun deposito. Sedangkan cost of loanable fund (COLF) 

adalah biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi likuiditas 

wajib yang harus dipelihara menurut ketentuan Bank Indonesia.  

2.1.7.2 Biaya Overhead (Overhead Cost/OC) 

 Biaya overhead bank terdiri dari semua biaya yang berkaitan langsung 

dengan kegiatan usaha bank selain dari biaya bunga, seperti biaya gaji, upah, dan 

biaya sewa, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya iklan dan promosi. Ditunjukkan 

dalam grafik 2.2 bahwa pada tahun 2013 biaya overhead bank terbesar adalah biaya 

tenaga kerja.  

 

Grafik 2.2 Komponen Biaya Overhead Perbankan 

  Sumber: LBU, Bank Indonesia 
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2.1.7.3 Marjin Keuntungan (Margin) 

 Penetapan marjin keuntungan ini antara lain mempertimbangkan persaingan 

suku bunga antar bank, kondisi perekonomian, serta target laba yang diinginkan bank 

dari portfolio kreditnya untuk mencapai sasaran tingkat pengembalian atas aset 

(ROA) dan tingkat pengembalian atas aktivitas perhimpunan dan penyaluran dana 

(NIM). (Muljawan, et al, 2014). Menurut penelitian Carbo dan Rodriguez (2007), 

bank dapat menetapkan marjin yang rendah apabila bank tersebut memiliki 

penghasilan lainnya selain dari penghasilan bunga (fee based income). 

2.1.7.4 Premi Risiko (Risk) 

 Perhitungan premi risiko setiap bank cukup bervariasi (mulai dari yang 

sederhana sampai yang kompleks) yang antara lain dipengaruhi oleh kinerja debitur 

(profitabilitas, hutang, likuiditas, dan lain-lain),  kualitas kredit, serta jenis dan sektor 

usaha debitur. Dapat diartikan bahwa semakin besar tingkat risiko yang dihadapi 

oleh bank, maka semakin besar proporsi premi risiko yang ditetapkan dalam suku 

bunga yang mengakibatkan tingginya tingkat suku bunga. Namun bukan berarti 

rendahnya tingkat premi yang ditetapkan oleh bank, maka risiko yang dihadapi oleh 

bank adalah juga sedikit. Melainkan, bank dapat menggunakan berbagai bentuk 

instrumen yang dapat mengendalikan risiko selain dari penetapan suku bunga. 

Sebagai contoh, melalui hedging, asuransi, dan pengalokasian modal sebagai risk 

cover (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 2007).  
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2.1.8 Konsep Efisiensi Perbankan dan Net Interest Margin (NIM) 

Menurut Mankiw (2009), efisiensi di dalam konsep makroekonomi dapat 

didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika masyarakat telah memperoleh manfaat 

yang maksimum dalam suatu perekonomian. Dalam konsep makroekonomi ini, 

efisien dapat terealisasi apabila ada keseimbangan antara perolehan laba suatu 

perusahaan dengan manfaat ekonomis yang diperoleh masyarakat. Berbeda dengan 

konsep makroekonomi, efisiensi dalam konsep mikroekonomi fokus pada 

maksimalisasi laba perusahaan dengan biaya produksi yang minimum, tanpa 

mempertimbangkan dampak perekonomian secara keseluruhan yang dihasilkan.  

Kegiatan operasional suatu perusahaan akan mencapai efisien ketika 

perusahaan tersebut mampu memproduksi produk/jasa dalam skala yang ekonomis 

(Sukirno, 2012). Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien apabila mempergunakan 

jumlah unit input yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah input yang 

dipergunakan oleh perusahaan lain dengan menghasilkan jumlah output yang sama 

atau menggunakan jumlah unit input yang sama, dapat menghasilkan jumlah output 

yang lebih besar. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk beroperasi 

dengan skala ekonomis adalah dengan spesialisasi faktor-faktor produksi, perubahan 

kapasitas produksi, dan dengan penggunaan teknologi (Saunders, 2008). 

Pengukuran efisiensi dapat dibedakan berdasarkan konsep produksi dan 

konsep ekonomi. Menurut konsep produksi, efisiensi diukur berdasarkan 

pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan suatu 
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barang dan jasa, sehingga semakin minimum biaya yang dapat dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam menghasilkan suatu barang/jasa, maka semakin efisien suatu 

perusahaan. Sedangkan dalam konsep ekonomi, suatu perusahaan tetap dikatakan 

inefisien walaupun perusahaan telah meminimumkan biaya dalam menghasilkan laba 

yang maksimal. Sehingga perusahaan hanya dikategorikan efisien apabila laba yang 

dihasilkan perusahaan adalah optimal bagi perusahaan dan juga bagi kesejahteraan 

masyarakat (Sukirno, 2012). 

Efisiensi dalam perbankan sangat penting, diketahui bahwa kinerja perbankan 

dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian suatu negara (Simorangkir, 2014). Net 

interest margin adalah salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat efisiensi 

bank dari segi profitabilitas maupun ukuran intermediasi keuangan (Norris dan 

Floerkemeier dalam Naceur dan Almarzoqi, 2015). Dari segi profitabilitas bank, 

NIM yang tinggi adalah efisien karena menunjukkan kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba dengan biaya dana yang minimum. Sedangkan dalam segi 

intermediasi keuangan, NIM yang tinggi adalah indikasi inefisiensi perbankan karena 

dapat merefleksikan tingginya bunga atas penyaluran kredit yang dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga NIM yang tinggi adalah efisien atas konsep 

produksi, sedangkan dalam konsep ekonomi adalah inefisien jika diasumsikan 

manajemen bank menetapkan suku bunga yang tinggi atas penyaluran kredit 

(Sukirno, 2012).       
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2.1.9 Rasio Biaya Operasi Pendapatan Operasi (BOPO) dan Rasio Loan to 

Deposit (LDR) 

 BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasi terhadap 

pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank 

dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya 

pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasi 

merupakan pendapatan utama bank, yaitu pendapatan yang diperoleh dari 

penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Sesuai 

ketentuan Bank Indonesia semakin kecil rasio BOPO menunjukkan semakin efisien 

bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang sehat rasio BOPO-nya 

kurang dari satu sebaliknya bank yang kurang sehat, rasio BOPO-nya lebih dari satu.  

Rasio BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang 

mengukur efektifitas operasional suatu perusahaan. Rasio ini juga digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi 

sehingga dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan 

semakin besar (Dendawijaya, 2009). Rasio ini berdasarkan Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 dirumuskan dengan:  

 BOPO =  
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
 x 100%                                   (2.5)   

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber 

pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran dana 

dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada 
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suatu bank, maka konsekuensinya adalah semakin besarnya risiko yang harus 

ditanggung oleh bank yang bersangkutan. LDR (Loan to Deposit Ratio) adalah rasio 

keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja bank dengan mengukur seberapa 

besar jumlah kredit yang diberikan bila dibandingkan dengan dana yang disimpan 

oleh dana pihak ketiga di bank tersebut (Dendawijaya, 2009).    

              LDR =  
Total Kredit Diberikan

Total DPK
 x 100%                                   (2.6)   

Rasio LDR yang rendah menandakan bahwa bank tidak efisien dalam 

intermediasi keuangan. Pada tahun 2013, Bank Indonesia mensyaratkan agar bank 

umum konvensional mempertahankan rasio LDR minimum 78%, sehingga bank 

diharuskan menyalurkan kredit dengan optimal agar dapat mendukung pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Akan tetapi rasio LDR yang terlalu tinggi juga tidak 

diperbolehkan oleh Bank Indonesia karena resiko kredit dan resiko likuiditas yang 

dihadapi oleh bank tersebut sangat besar (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 

2007). Nilai rasio LDR bagi bank adalah strategi yang dipilih oleh para dewan 

direksi (Dendawijaya, 2009). Bila dewan direksi ternyata konservatif, maka 

penyaluran kredit minim, tapi resiko kredit dan likuiditas pun kecil. Tapi bila dewan 

direksi ternyata agresif, maka sebaliknya. Dibawah ini adalah nilai acuan LDR. 

Tabel 2.2 Nilai LDR  

Nilai LDR < 50% 50% < LDR < 80% LDR > 80% 

Strategi Bank Konservatif Semiagresif Progresif 

Sumber: Dendawijaya, 2009 
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2.1.10 Risiko Kredit 

 Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007), risiko kredit adalah 

risiko kerugian karena potensi counterparty yang gagal memenuhi kewajibannya 

ketika jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko peminjam tidak 

membayar kewajibannya. Pada umumnya, risiko kredit adalah risiko terbesar yang 

ada pada bank. Risiko kredit dapat terjadi pada berbagai segmen usaha bank, seperti 

kredit (penyediaan dana), treasury dan investasi serta pembiayaan perdagangan. 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011, risiko kredit 

dapat diukur menggunakan rasio: 

 NPL (𝑁𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑎𝑛)  =  
Kredit Bermasalah

Total Kredit
 x 100%                  (2.7)   

2.1.11 Fee Based Income 

Fee based income adalah bagian dari pendapatan dan beban lainnya atas 

aktivitas operasional bank, dengan pos-pos provisi dan komisi yang diterima selain 

dari pemberian kredit dan pendapatan lainnya, terkait dengan “off balance sheet 

activities” (Taswan, 2013). Unsur-unsur  fee based income meliputi: pendapatan  

komisi  dan  provisi, pendapatan  dari  hasil  transaksi  valuta  asing  atau  devisa, dan 

pendapatan  operasional  lainnya. 

Semakin pesatnya persaingan antar bank megakibatkan bank tidak hanya 

mengandalkan pada sumber penerimaanya yang utama dari penyaluran kredit, 

melainkan juga berupaya menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank dalam 

berbagai bentuk jasa-jasa yang disebut fee based income (Budisantoso, 2014). 
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Hipotesis loss leader mengasumsikan bahwa bank bersedia rugi di awal atas 

penetapan suku bunga sebagai strategi peningkatan jumlah nasabah, sehingga bank 

dapat mengenakan biaya atas layanan-layanan lain yang disediakan oleh bank kepada 

nasabah-nasabah baru tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar 

selain dari marjin pendapatan bunga (Carbo dan Rodriguez, 2007). 

2.1.12 Penelitian-Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai net interest margin diawali dengan menggunakan 

kerangka teoritis dealership model dengan asumsi bank berfungsi sebagai dealer 

yang menanggung risiko refinancing atas proses intermediasi keuangan melalui 

penerimaan dana dan penyaluran dana (Naceur dan Almarzoqi, 2015). Kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah NIM bergantung kepada Risk Appetite 

yang dimiliki oleh bank, dengan semakin besar tingkat risko yang dihadapi oleh 

bank, maka semakin besar pula NIM yang ditetapkan untuk mengelola risiko 

tersebut.   

Carbó dan Rodríguez (2007) menambahkan dalam penelitiannya bahwa NIM 

yang tinggi terkait dengan aktivitas tradisional dan non-tradisional bank. Yang 

dimaksud dengan aktivitas tradsional bank adalah aktivitas perhimpunan dana dan 

penyediaan dana, sedangkan aktivitas non-tradisional bank adalah aktivitas yang 

menghasilkan pendapatan diluar dari penghasilan inti bank atas kegiatan intermediasi 

keuangan, meliputi pendapatan jasa atas transfer, penyediaan kartu ATM, dan 

sebagainya (Fee Based Income). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin 

Analisis Indikasi Inefisiensi..., Firhan, Ak.-IBS, 2017



34 

 

Indonesia Banking School 

 

besar bank terlibat dalam aktivitas non-tradisional, maka NIM semakin rendah dan 

sebaliknya apabila bank hanya mengutamakan penghasilan dari aktivitas core (inti) 

bank, maka NIM semakin tinggi. Implikasinya adalah perilaku cross-selling 

mempengaruhi kebijakan bank dalam mengurangi penetapan interest margin, 

sehingga penghasilan bank terdiversifikasi (fee based income).  

Dari penelitian-penelitian terdahulu terhadap NIM, terdapat research gap 

dalam hasil penelitian. Beberapa Penelitian telah mengidentifikasi tingkat NIM 

sebagai suatu rasio profitabilitas bank ataupun sebagai indikator efisiensi 

intermediasi perbankan. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang mengukur NIM 

dalam perspektif profitabilitas, penelitian ini sama seperti penelitian yang menguji 

NIM sebagai indikator efisiensi intermediasi perbankan berdasarkan teori bahwa 

bank berperan sebagai agent of development (Budisantoso, 2014), yaitu sebagai 

lembaga keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Research gap dapat dijelaskan melalui perbedaan hasil penelitian atas 

pengujian hubungan variabel independen terhadap dependen. Sebagai contoh 

penelitian Budiwati (2012) dan Puspitasari (2014) menjelaskan hubungan yang 

negatif antara risko kredit terhadap NIM sebagai profitabilitas perbankan, dengan 

risiko kredit akan menghambat perolehan laba bank. Sedangkan dalam penelitian 

yang juga dilaksanakan di Indonesia oleh Viverita dan Sidabalok (2011); Ariyanto 

(2011); Raharjo, et al (2014) menunjukkan hubungan yang positif antara risiko kredit 

dan NIM dengan asumsi bahwa risiko kredit yang besar akan menstimulasi bank 
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untuk menetapkan margin yang tinggi untuk menutupi kerugian yang dihadapi, 

sehingga dinilai tidak efisien bagi bank dalam pelaksanaan intermediasi perbankan 

apabila risiko kredit yang ditetapkan dalam margin semakin besar. Secara lebih jelas, 

penelitian-penelitian yang relevan disajikan dalam tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Kesimpulan Penelitian-Penelitian Terdahulu  

Peneltian Metodologi Penelitian 
Hasil Penelitian                            

( Pengaruh Positif/Negatif       

terhadap NIM ) 

Ferdianti (2016) 

-Jurnal Ilmiah FEB 

Universitas 

Brawijaya, Malang 

-Sampel: Bank BUMN (BRI, BNI, Mandiri)   

-Metode analisis:Regresi data panel          

(E-views)                                                               

-Periode: 2011Q2-2015Q4 

Risiko kredit (+)                 

Tingkat pernyaluran kredit (+) 

Kusumaningrum 

(2016) 

- FE UNY 

-Sampel: 23 Bank Umum konvensional 

yang listing di BEI                                                    

-Metode analisis: Regresi berganda (SPSS)                        

-Periode: 2012-2014 

Inefisiensi (-)                      

Risiko kredit tidak ditemukan 

pengaruhnya. 

Naceur dan 

Almarzoqi  (2015) 

-IMF Working 

Paper 

-Sampel: 110 bank Bank umum di wilayah 

Kaukasus dan Asia Tengah                                        

-Metode analisis: Regresi data panel                                          

-Periode penelitian: 1998-2013  

Inefisiensi (+)                      

Risiko kredit (+)                     

Fee Based Income (-) 

 Raharjo,  et al 

(2014)                  

-International 

Journal of 

Economics and 

Financial Issues  

-Sampel: 30 Bank umum Konvensional               

-Metode analisis:Regresi data panel                    

(E-views)                                                                       

-Periode: 2008-2012 

Inefisiensi (+)                          

Risiko kredit (+)                

Tingkat pernyaluran kredit (+) 

Pupsitasari  (2014)                   

-Jurnal Ilmu 

Manajemen | Vol. 2 

-Sampel:10 Bank Umum Konvensional di 

Indonesia                                                                             

-Motode analisis: Regresi linear berganda.                                                          

-Periode: 2009-2012  

Inefisiensi (+)                    

Risiko kredit tidak berpengaruh 

Hidayat, et al 

(2012) 

-Jurnal Riset 

Manajemen Sains 

Indonesia 

-Sampel: 29 Bank Umum Konvensional 

yang Terdaftar di BEI                                                   

-Metode analisis:Regresi data panel               

(E-views)                                                               

-Periode: 2006-2010  

 

Inefisiensi (+)                         

Tingkat pernyaluran kredit (+)           

 

Analisis Indikasi Inefisiensi..., Firhan, Ak.-IBS, 2017



36 

 

Indonesia Banking School 

 

Tabel 2.3 Kesimpulan Penelitian-Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Peneltian Metodologi Penelitian 

Hasil Penelitian   

(Pengaruh Positif/Negatif         

terhadap NIM ) 

Trinugroho, et al 

(2012)  

-Jurnal online 

penelitian ilmiah 

HAL, Perancis 

-Sampel: 93 bank umum di Indonesia                  

-Metode analisis: Regresi data panel                    

-Periode: 2001-2009 

 

Inefisiensi (+)                              

Risiko kredit (+)                     

Fee Based Income (-)                         

 

 Ascarya dan 

Yumanita (2010)    

-International 

Conference. on 

EURASIAN Eco. 

-Sampel: 80 bank umum yang beroperasi di 

Indonesia                                                              

-Metode analisis: Model regresi liner 

berganda                                                         

-Periode: 2006-2009           

Inefisiensi (+)                    

Risiko kredit tidak 

berpengaruh 

Maudos dan Solis 

(2009) 

-EC Working Paper 

-Sampel: 43 sampel bank umum 

konvensional di Meksiko                                                              

-Metode analisis: Model regresi liner 

berganda                                                          

-Periode: 1993-2005           

Inefisiensi (+)                              

Risiko kredit (+)                      

Fee Based Income (-)                         

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Grafik 2.3 Kerangka Pemikiran 

 Sumber: Diolah sendiri. 
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2.3  Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini yang menyatakan bahwa NIM 

perbankan di Indonesia tertinggi di ASEAN selama periode 2011-2015, maka tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis NIM di Indonesia karena sesuai dengan teori 

intermediasi keuangan dan hasil penelitian-penelitian terdahulu bahwa NIM yang 

tinggi terkait dengan penetapan suku bunga yang terlalu tinggi untuk pemberian 

kredit dan terlalu rendah untuk penabung, sehingga peran perbankan menjadi tidak 

efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hipotesa untuk 

variabel-variabel yang mempengaruhi NIM dalam penelitian ini adalah: 

1. Inefisiensi Biaya Operasional 

   Naceur dan Almarzoqi (2015) dalam penelitiannya menyatakan: ”Less 

efficient banks, experiencing larger operating costs, tend to require higher margins”, 

yang artinya adalah apabila bank tidak beroperasi secara efisien, maka bank tersebut 

akan meningkatkan margin untuk menghindari kerugian operasi. Ariyanto (2011) 

dalam penelitiannya pada bank umum konvensional di Indonesia menyimpulkan 

bahwa NIM yang tinggi adalah konsekuensi dari inefesiensi operasional bank yang 

diukur melalui rasio BOPO yang tinggi. Hasil penelitian yang sama mengunakan 

rasio BOPO juga dilakukan oleh Raharjo, et al (2014); Viverita dan Sidabalok 

(2011). Hipotesis penelitian ini adalah: 

H01 : Inefisiensi biaya operasional tidak berpengaruh positif terhadap NIM. 

Ha1  : Inefisiensi biaya operasional berpengaruh positif terhadap NIM. 
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2. Risiko Kredit  

Non Performing Loan (NPL) yang merupakan ukuran yang digunakan bank 

untuk mengukur risiko kredit memiliki pengaruh yang positif terhadap NIM 

(Raharjo, et al, 2014). Semakin besar premi risiko yang ditetapkan dalam NIM, maka 

diasumsikan adanya penetapan suku bunga kredit yang tinggi sehingga bank tidak 

efisien dalam aktivitas intermediasi keuangan (Ariyanto, 2011). Sehingga risiko 

kredit adalah salah satu indikator inefisiensi tingginya NIM bank umum 

konvensional di Indonesia. Hipotesis penelitian ini adalah:  

H02 : Risiko kredit tidak berpengaruh positif terhadap NIM. 

Ha2 :  Risiko kredit berpengaruh positif terhadap NIM. 

3. Fee Based Income (Diversifikasi Penghasilan) 

Bank yang memiliki keahlian dalam menyediakan jasa-jasa kepada 

nasabahnya sehingga menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang besar selain 

dari pendapatan bunga, dapat menawarkan tingkat bunga dengan margin yang lebih 

rendah untuk menarik nasabah baru dan mengenakan biaya yang lebih tinggi dari 

pendapatan jasa yang disediakan bank kepada nasabah baru tersebut  (strategi subsidi 

silang), sesuai dengan hipotesis loss leader  (Maudos dan Solis, 2009; Trinugroho et 

al, 2012; Naceur dan Almarzoqi, 2015). Sehingga semakin besar fee based income 

(pendapatan selain bunga), maka semakin efisien bank dalam fungsi intermediasi: 

H03 :  Fee Based Income tidak berpengaruh negatif terhadap NIM. 

Ha3 :  Fee Based Income berpengaruh negatif terhadap NIM. 
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4. Tingkat Penyaluran Kredit  

Raharjo, et al (2014) dan Ferdianti (2016) menemukan hubungan positif dari 

rasio LDR terhadap NIM. Dalam hal ini, NIM yang tinggi adalah akibat dari 

pemberian kredit yang agresif oleh perbankan, sehingga bank dinilai efisien terkait 

dengan fungsi intermediasi keuangan karena bank telah mendukung pertumbuhan 

ekonomi melalui penyaluran kredit yang optimal.  

H04 : Tingkat penyaluran kredit tidak berpengaruh positif terhadap NIM. 

Ha4 : Tingkat penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap NIM. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian 

3.1.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional yang 

beroperasi di Indonesia dengan tingkat NIM yang dikategorikan tinggi. Data pupulasi 

diperoleh melalui data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2015, dengan 

total 78 bank yang memiliki rasio NIM diatas 4% (Lampiran 1). Penelitian ini 

mengambil sampel berjumlah 15 bank umum konvensional dengan total kepemilikan 

aset bank sebagai dasar pengambilannya, sesuai dengan pertimbangan bahwa 

semakin besar total kepemilikan aset suatu bank, maka semakin besar juga dampak 

yang dihasilkan dari aktivitas intermediasi keuangan (Simorangkir, 2014).   

3.1.2 Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, 

yaitu bersifat terstruktur atau berpola sehingga ragam data umumnya diolah dengan 

analisis statistik (Gujarati, 2012). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2013), "Data sekunder adalah data yang 

tidak langsung diperoleh dari peneliti, misalnya data harus didapat melalui orang 

lain atau mencari melalui dokumen". Data sekunder ini diperoleh dengan metode 

dokumentasi, yaitu menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap buku dan 

berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, yang sebagian 
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besar dapat diakses melalui internet, meliputi jurnal-jurnal ilmiah dan artikel online, 

data Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) berupa laporan keuangan berbasis 

website, laporan statisik publikasi Bank Indonesia (BI), serta laporan keuangan bank 

yang dipublikasikan secara online melalui website masing-masing bank.  Penelitian 

ini menggunakan data panel, yaitu data gabungan antara data silang (cross section) 

dengan data runtut waktu (time series). Dalam penelitian ini terdapat 20 observasi 

time series (periode 2011-2015 dengan data kuartalan) dan terdapat 15 data cross 

section (sampel bank umum konvensional) yang digunakan sehingga total data panel 

secara keseluruhan adalah 300 observasi.  

3.1.3 Periode Penelitian 

Jangka waktu penelitian ini adalah 5 tahun, dimulai pada tahun 2011 kuartal 

pertama sampai dengan tahun 2015 kuartal keempat, dengan periode ini diasumsukan 

telah menangkap heterogenitas data (Sugiyono, 2013). 

3.2  Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian 

dengan dasar statistik atas pemilihan sampel dari suatu populasi dalam menguji 

hipotesis yang telah diajukan sebelumnya secara ilmiah. Sifat penelitian ini adalah 

kausal-komparatif, yang bertujuan untuk  menyelidiki kemungkinan hubungan 

sebab-akibat, tapi tidak dengan jalan eksperimen tetapi  dilakukan dengan 

pengamatan terhadap data dari faktor yang diduga menjadi penyebab, sebagai 

pembanding (Sugiyono, 2013). Hubungan sebab-akibat yang dimaksud dalam 
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penelitian ini adalah hubungan sebab dari indikator inefisiensi yang berasal dari 

ruang lingkup aktivitas operasional masing-masing bank yang terindikasi 

mengakibatkan tingginya penetapan NIM (Net Interest Margin) pada bank umum 

konvensional di Indonesia, sehingga dinilai tidak efisien dalam fungsi intermediasi 

keuangan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.   

3.3  Metode Pengambilan Sampel  

Tabel 3.1 Daftar Sampel Peneltian 

Peringkat Nama Bank (Kode Sampel) Kategori 
Aset per 

Desember 2015                     
(Rp. Miliar) 

1 PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BBRI) Persero 845,99 

2 PT Bank Mandiri,Tbk. (BMRI) Persero 807,55 

3 PT Bank Central Asia, Tbk. (BBCA) BUSN Devisa 582,24 

4 PT Bank Negara Indonesia, Tbk. (BBNI) Persero 478,71 

5 PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (CIMB) BUSN Devisa 233,23 

6 PT Bank Permata, Tbk. (BPER) BUSN Devisa 182,41 

7 PT Bank Tabungan Negara, Tbk. (BBTN)  Persero 171,8 

8 PT Bank Panin, Tbk. (BPAN) BUSN Devisa 169,14 

9 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (BDMN) BUSN Devisa 157,86 

10 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (BMAY) BUSN Devisa 148,93 

11 PT Bank OCBC NISP, Tbk. (OCBC) BUSN Devisa 120,38 

12 PT Bank Bukopin, Tbk. (BBKP) BUSNN Devisa 89,33 

13 PT Bank UOB Indonesia, Tbk. (BUOB) BUSN Devisa 86,64 

14 PT BPD Jawa Barat dan Banten,Tbk. (BBJB) BPD 82,97 

15 Citibank, N.A. (CITI) KCBA 73,67 

Keterangan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Persero: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas (PT). 

BUSN(N) Devisa: Bank Umum Swasta Nasional yang menyelenggarakan transaksi valas (Non-valas).         

BPD: Bank Pembangunan Daaerah   

KCBA: Kantor Cabang Bank Asing. 
 

  

Sumber: Laporan Keuangan Individual Bank , "telah diolah kembali". 
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Pada tabel 3.1 merupakan uraian daftar sampel penelitian. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam pennelitian ini adalah teknik non-

probabilty sampling, dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. 

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Menurut Sugiyono (2013) purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang 

digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah: 

1. Jumlah Bank yang digunakan sebagai sampel harus bisa merepresentasikan 

tingginya NIM bank umum konvensional di Indonesia. Sesuai dengan 

pernyataan bahwa total aset dapat menggambarkan keluasan aktivitas 

operasional bank (Simorangkir, 2014), maka semakin luas aktivitas 

operasional bank dapat diasumsikan semakin relevan terkait dengan kinerja 

intermediasi keuangan yang diukur dengan rasio NIM. Sehingga dipilih 15 

bank dengan total kepemilikan aset terbesar dari total 78 bank yang dijadikan 

sebagai populasi penelitian. Berdasarkan Data Statistik Bank Indonesia 

(2015), total aset 15 bank yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini juga 

telah menguasai lebih dari 70% total aset bank umum konvensional yang 

beroperasi di Indonesia (Lampiran 7).   

2. Seluruh bank beroperasi di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2015 yang 

telah mempublikasikan laporan keuangannya secara kuartalan, serta memiliki 
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rata-rata NIM yang dikategorikan tinggi selama periode 2011-2015, yaitu 

diatas 4% (Taswan, 2013). 

3.4  Variabel dan Operasional Variabel  
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Secara lebih singkat operasionalisasi variabel penelitian ditampilkan dalam 

bentuk tabel 3.2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen adalah 

variabel yang diteliti sebagai akibat adanya pengaruh dari variabel independen 

(Sugiyono, 2013). Variabel independen adalah variabel yang diduga menjadi 

penyebab perubahan variabel dependen, sedangkan variabel kontrol adalah suatu 

variabel yang diperlukan agar hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 

2013), sehingga dalam penelitian ini dapat menafsirkan secara jelas pengaruh 

indikator inefisiensi terhadap kinerja intermediasi keuangan perbankan.  

 

3.5  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan model statistik. 

Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif 

(Sugiyono, 2013). Adapun langkah-langkah analisis data kuantitatif yang digunakan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Pada tahap ini, peneliti membahas mengenai bagaimana merangkum 

sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan jelas memberikan informasi, 

yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik mengenai nilai pemusatan dan nilai 

penyebaran data. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif ini hanya ditujukan 
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pada kumpulan data sampel yang ada, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi terhadap populasi penelitian.  

2. Analisis Statistik Induktif (Inferensial) 

Penelitian ini menggunakan model statistik parametrik dengan asumsi bahwa 

data bersifat kuantitatif dan distribusi populasi adalah normal. Metode yang 

digunakan berkaitan dengan analisis sebagian data populasi (data dari sampel) yang 

kemudian digunakan untuk melakukan generalisasi mengenai data secara 

keseluruhan (populasi), yaitu melalui persamaan (regresi) linier berganda. Manfaat 

dari hasil analisis regresi linier berganda bagi peneliti adalah mengidentifikasi 

bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel 

independen sebagai faktor prediktor turun atau naik nilainya. Data untuk variabel 

independen pada regresi linier ini merupakan data fixed, yaitu data yang telah 

ditetapkan oleh peneliti sebelumnya sehingga informasi yang diperoleh lebih baik 

dalam menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap 

variabel dependen (Gujarati, 2012). Jenis software yang digunakan dalam mengolah 

dan menganalisis data secara statistik adalah Microsoft Excel dan E-views 9. Bentuk 

persamaan linier berganda dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

NIM = αit + β1BOPOit + β2NPLit + β3 FBIit + β 4 LDRit + eit                         (3.1)         

Keterangan: 

αit  = Konstanta,              i=Cross sectional unit, yaitu 20 bank umum,     

t = time series, (2011-2015),                     β 1-4  =Koefisien Regresi,                

BOPOit = Inefisiensi Beban Operasional    NPLit  = Non-Performing Loan,                      

FBIir=Fee Based Income,                            LDRir=Tingkat Penyaluran Kredit                     
eit  = Standard Error    
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 Dalam suatu model regresi akan ditemukan koefisien-koefisien (Gujarati, 

2012). Koefisien pada model regresi adalah suatu nilai rata-rata yang 

berpeluang terjadi pada variabel dependen apabila suatu nilai variabel independen 

diberikan, sehingga merupakan nilai duga parameter regresi untuk kondisi yang 

sebenarnya (true condition) atas hubungan antara variabel dependen dan variabel 

independen, sama halnya dengan statistik mean (rata-rata) pada konsep statistika 

dasar. Koefisien regresi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu intercept dan slope. 

Secara statistika intercept adalah nilai rata-rata pada variabel dependen apabila nilai 

pada variabel independen bernilai 0. Dengan kata lain, apabila variabel independen 

tidak memberikan kontribusi, maka secara rata-rata variabel dependen akan bernilai 

sebesar intercept. Slope adalah koefisien regresi untuk variabel independen. Dalam 

konsep statistika, slope merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar 

kontribusi yang diberikan suatu variabel independen terhadap variabel dependen. 

 Menurut Gujarati (2012), model regresi data panel dapat disebut sebagai 

model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria Best, Linier, Unbiased, dan 

Estimated (BLUE). BLUE dapat dicapai apabila memenuhi asumsi klasik. Apabila 

persamaan yang terbentuk tidak memenuhi kaidah BLUE, maka persamaan tersebut 

diragukan kemampuannya dalam menghasilkan nilai-nilai prediksi yang akurat. Agar 

suatu persamaan tersebut dapat dikategorikan memenuhi kaidah BLUE, maka data 

yang digunakan harus memenuhi beberapa asumsi yang sering dikenal dengan istilah 

uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, 
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uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Menurut Gujarati (2012) data panel 

sedikit terjadi kolinearitas antar variabel sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi 

multikolinearitas. Berikut ini adalah penjelasan uji asumsi klasik: 

1. Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil (Gujarati, 2012). Pada program E-Views, pengujian normalitas 

dilakukan dengan Jarque-Bera test, dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Apabila probabilitas siginifikan secara statistik (p-value < 0,05), berarti data 

berdistribusi tidak normal.  

2) Apabila probabilitas tidak signifikan secara statistik (p-value > 0,05), berarti data 

berdistribusi normal.  

2. Uji Multikolinieritas 

Uji  Multikolinieritas bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  

regresi  ditemukan adanya  korelasi  antara  variabel  independen.  Model  yang  baik  

seharusnya  tidak terjadi  korelasi  yang  tinggi diantara variabel independen. Metode 

yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam penelitian ini 

adalah menggunakan software E-views yang diketahui melalui besaran korelasi 
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antara variabel independen. Pedoman model regresi yang bebas multikolinieritas 

adalah koefisien korelasi antara variabel dependen haruslah lemah (di bawah 0,5). 

3. Heteroskedastisitas akan menyebabkan: 

a.  Estimator tidak mempunyai varians yang minimum 

b. Perhitungan standards error tidak lagi dapat dipercaya kebenarannya, karena 

varians tidak minimum. Varians yang tidak minimum mengakibatkan estimasi 

regresi tidak akurat. 

 c. Uji hipotesis yang didasarkan pada uji t tidak lagi dapat dipercaya, karena 

standards error-nya tidak valid.  

Dengan adanya asumsi ini, maka harus dipastikan bahwa model regresi 

memiliki varians error yang konstan untuk setiap observasi. Pengujian ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji White Heteroskedasticity (cross term).  

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur 

berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari 

observasi yang satu dipengaruhi oleh error dari observasi yang sebelumnya. Akibat 

dari adanya autokorelasi dalam model regresi, koefisien regresi yang diperoleh 

menjadi tidak akurat, artinya tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan 

koefisien regresi menjadi tidak stabil. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalah pengganggu (residual) 
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pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model 

regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya 

autokorelasi, dianalisis melalui software E-views dengan Uji Breusch-Godfrey-

Lagrange Multiplier test. 

Dengan penggunaan data panel dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa 

metode statistik yang dapat digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan 

data panel, yaitu ordinary least square (Common Effect), pendekatan efek tetap 

(Fixed Effect), dan pendekatan efek random (Random Effect) (Gujarati, 2012). 

1. Ordinary Least Square (Common Effect): Merupakan pendekatan model data 

panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series 

dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun 

subyek, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data bank sama dalam berbagai 

kurun waktu. Model ini tidak dapat membedakan varians antara cross section 

dengan time series  karena memiliki intercept yang tetap, dan bukan bervariasi 

secara random.  

2. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect): Pengertian model fixed effect adalah 

model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap individu obeservasi (cross 

section), tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 2012). 

Model ini mengasumsikan intercept adalah berbeda setiap subjek penelitian 

sedangkan slope tetap sama antar subjek.  
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3. Pendekatan Efek Random (Random Effect): Apabila pada Model Efek Tetap 

perbedaan antar-individu dan atau waktu observasi dicerminkan lewat intercept, 

maka pada model efek random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. 

Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang 

time series dan cross section. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) 

yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random. 

 Penentuan model terbaik antara common effect, fixed effect, dan random 

effect dapat menggunakan beberapa metode, yaitu metode analisis statistik, metode 

analisis pemilihan data, dan metode perbandingan komposisi data panel (Gujarati, 

2012). Pemilihan metode ini bertujuan agar hasil penelitian konsisten dengan kondisi 

data sampel yang digunakan dalam model regresi. 

Setelah melakukan pemilihan model regresi data panel yang memnuhi asumsi 

klasik, maka tahap-tahap penelitian dalam statistik inferensial adalah: 

1. Uji Hipotesis.  

Uji Hipotesis adalah cabang Ilmu Statistika Inferensial yang dipergunakan 

untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan 

apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut (Gujarati, 2012). Pernyataan 

ataupun asumsi sementara  yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan 

dengan Hipotesis (Hypothesis) atau Hipotesa. Tujuan dari Uji Hipotesis adalah untuk 

menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data 

dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari 
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pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji Hipotesis juga dapat memberikan 

kepercayaan diri dalam pengambilan  keputusan  yang bersifat Objektif. Hipotesis 

dilihat dari kategori rumusannya dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil yang biasa 

disingkat dengan Ho dan hipotesis alternatif biasanya disebut hipotesis kerja atau 

disingkat Ha. Hipotesis nihil (H0) yaitu hipotesis yang meniadakan pengaruh antara 

variabel indepeneden dengan variabel dependen. Dengan demikian simbol Ha berarti 

hipotesis alternatif, yaitu penerjemahan hipotesis penelitian secara operasional. Jadi, 

uji hipotesis alternatif dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan 

menggunakan teori-teori yang ada hubungannya (relevan) dengan masalah 

penelitian. Hipotesis menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan 

dengan teori. Hipotesis mengemukakan pernyataan tentang harapan peneliti 

mengenai hubugan-hubungan antara variabel-variabel di dalam penelitian. 

2. Uji Koefisien Determinasi  

Setelah hasil uji hipotesis telah dinterpretasikan, maka selanjutnya dilakukan 

pengukuran koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Gujarati, 2012). Namun hasil pengujian ini 
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masih belum optimal. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi 

adalah kurang jelasnya terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model (Gujarati, 2012). Maka dengan 

ini, memiliki daya prediksi yang lebih baik dalam mengindikasikan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.6  Teknik Pengujian Hipotesis 

 Uji hipotesis dalam penelitian ini mengunakan Uji F dan uji parsial (uji 

statistik t), dengan koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan menggunakan variabel 

kontrol yang berfungsi sebagai penetralisir hubungan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2013). Menurut Gujarati (2012), uji statistik t 

pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 

Sedangkan Uji F dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel 

independen secara bersamaan (sekaligus) terhadap variabel dependen. Berikut ini 

adalah langkah-langkah dalam pengujian hipotesis: 

1. Menentukan Hipotesis  

Dalam penelitian ini, Uji F-stat digunakan untuk menguji tingkat signifikansi 

pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan 
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variasi variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung 

dengan nilai F tabel. Berikut ini adalah hipotesis untuk uji F: 

H0 :   β0 = β1 = β2 = β3 = β4 =...= βi =0 ; semua variabel independen secara 

 bersama-sama tidak memengaruhi variabel dependen.  

Ha :    β ≠ 0 ; ditemukan paling tidak satu variabel independen yang 

 memengaruhi variabel dependen. 

Sedangkan uji t digunakan untuk menguji hipotesis H1 hingga H4, yaitu 

indikator-indikator yang dapat mempengaruhi nilai net interest margin. Penyusunan 

hipotesis dilakukan secara induktif dan deduktif, yaitu bertolak belakang dari teori-

teori dan pengamatan empiris penelitian-penelitian terdahulu. Pengujian keempat 

hipotesis ini dilakukan dengan mekanisme satu arah (one-tailed). Menurut Sugiyono 

(2013), hipotesis satu arah digunakan untuk menguji suatu hal yang sudah jelas akan 

lebih besar atau lebih kecil dari hipotesis awal dan pernyataan hipotesis lebih spesifik 

untuk mengungkapkan arah hubungan variabel yang dapat dinotasikan:   

       H0 : β  <   0       atau         H0 : β  >  0          

       Ha : β   ≥   0  Ha : β  ≤  0       

Ha1 : β1  ≥ 0 : Inefisiensi biaya operasional berpengaruh positif terhadap NIM. 

Ha2 : β1  ≥ 0  : Risiko Kredit berpengaruh positif terhadap NIM. 

Ha3: β3 ≤  0 : Fee Based Income berpengaruh negatif terhadap NIM. 

Ha4 : β1  ≥ 0  : Tingkat Penyaluran Kredit berpengaruh positif terhadap NIM. 

2. Menentukan taraf nyata (𝛼) 

Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji 

statistik t pada derajat keyakinan sebesar 95% atau 𝛼 = 5%. 
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3. Menentukan nilai kritis (nilai tabel statistik) 

Dalam penelitian ini, nilai tabel diidentifikasi dengan asumsi hipotesis satu 

arah untuk uji t sesuai dengan tujuan penelitian ini.  

4. Menentukan nilai hitung statistik dan pengambilan keputusan 

Dalam Uji F, Hipotesis (Ha) diterima apabila nilai probabilitas signifikan 

secara statistik (p-value < 5%) atau seluruh variabel independen diasumsikan 

mempengaruhi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan 

signifikansi thitung berdasarkan operasi E-views dengan ttabel dengan ketentuan: 

1) Ha  ditolak  apabila  thitung <  ttabel, atau nilai signifikansi (α) lebih dari 5%, 

artinya  variabel  independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Ha  diterima  apabila  thitung > ttabel, atau nilai signifikansi (α) kurang dari 5%, 

artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Analisis Statistik Deskriptif 

 Menurut Sugiyono (2013), analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi, sehingga hanya menjelaskan kelompok data sampel dalam 

penelitian ini saja. Tabel 4.1 merangkum hasil olahan data statistik yang 

memberikan informasi ukuran pemusatan data (Mean, Median) dan penyebaran data 

(Rentang data, Standar deviasi) mengenai variabel-variabel yang diteliti. Mean 

adalah teknik penjelasan kelompok data yang didasarkan atas nilai rata-rata dari 

kelompok tersebut, sedangkan median merupakan teknik penjelasan kelompok data 

yang didasarkan atas nilai tengah dari data yang telah disusun urutannya dari yang 

terkecil sampai yang terbesar. Standar deviasi menunjukkan rata-rata penyimpangan 

data dari nilai rata-ratanya (Sugiyono, 2013). 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif  

 
NIM (%) BOPO (%) NPL (%) FBI (%) LDR (%) 

Mean 5,49 78,19 2,30 20,06 86,38 

Median 5,33 79,53 2,26 15,71 87,28 

Maksimum 10,20 98,86 6,21 77,11 112,27 

Minimum 3,26 57,46 0,38 4,56 54,44 

Std. Dev. 1,48 9,41 1,06 13,62 10,66 

Sumber: E-views, "telah diolah kembali".     
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Tabel 4.2 Nilai Rata-Rata Variabel Per Sampel Bank  

Kode 

Sampel 

NIM 

(%) 

BOPO 

(%) 

NPL 

(%) 

FBI 

(%) 

LDR 

(%) 

BMRI 5,6 64,5 2,0 22,8 81,0 

BBRI 8,6 64,7 2,2 11,6 86,2 

BBCA 6,0 64,3 0,6 26,2 70,0 

BBNI 6,1 71,6 2,9 23,1 81,5 

CIMB 5,5 79,4 2,9 16,4 92,9 

BDMN 8,0 79,2 2,7 24,0 96,6 

BPER 4,3 86,2 1,7 12,6 89,9 

BPAN 4,1 80,5 2,5 13,2 87,8 

BBTN 5,3 84,2 4,0 6,7 106,8 

BMAY 4,7 91,2 2,4 17,1 87,9 

OCBC 4,2 79,8 1,2 13,3 90,3 

BBJB 6,9 79,6 2,7 10,9 75,9 

BBKP 4,0 83,4 2,8 13,6 80,7 

BUOB 4,7 82,8 2,2 28,9 93,1 

CITI 4,3 81,5 1,7 60,4 75,2 

Sumber: E-views, "telah diolah kembali". 

4.1.1 Variabel Net Interest Margin (NIM) 

Pada tabel 4.1 ditunjukkan bahwa rata-rata perolehan net interest margin 

oleh 15 bank yang dijadikan sampel adalah 5,49%. Nilai median 5,33% memberikan 

penjelasan bahwa setengah dari total sampel memiliki NIM di bawah 5,33% 

sedangkan sisa setengahnya berada di atas 5,33% dengan batas nilai tertinggi adalah 

10,2% dan batas nilai terendah adalah 3,26%. Nilai standar deviasi (Std. Dev) sebesar 

1,48% merupakan besar rata-rata penyimpangan seluruh sampel dari nilai rata-rata 

sampel, sehingga dapat diketahui bahwa NIM dalam sampel penelitian ini berkisar 

diantara 4,01% dan 6,97%. Nilai mean yang jauh lebih besar dari nilai standar 
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deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata merupakan representasi yang baik 

sebagai ukuran pemusatan data (Sugiyono, 2013). Rendahnya nilai standar deviasi 

juga memberi pentunjuk bahwa data dalam sampel memiliki variabilitas yang rendah 

atau dapat dikatakan homogen (Sugiyono, 2013). 

Net interest margin adalah salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat 

efisiensi bank dari segi profitabilitas (Taswan, 2013). NIM merupakan perbandingan 

antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya. Nilai rata-rata 

NIM sebesar 5,49% memiliki arti bahwa untuk setiap satu satuan rupiah dalam aktiva 

produktif, akan menghasilkan pengembalian sebesar 1,05 kali (pembulatan). Hal ini 

juga mengindikasikan bahwa dalam periode 2011-2015, 15 bank yang dijadikan 

sampel ini memiliki tingkat profitabilitas rata-rata diatas 3%, sehingga dapat 

dikategorikan sebagai bank sangat sehat (Taswan, 2013). Nilai statistik deskriptif 

tersebut juga telah menunjukkan bahwa penelitian ini berhasil menangkap data NIM 

yang tinggi dari bank umum konvensional di Indonesia sesuai dengan kriteria 

penelitian ini.  

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata NIM yang tertinggi dalam 

sampel ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dengan nilai 8,6%, lebih tinggi 3 

poin dari angka rata-rata observasi secara keseluruhan, yaitu 5%. NIM tertinggi di 

urutan kedua adalah Bank Danamon (BDMN) dengan rata-rata perolehan NIM 

adalah 8%. Bank Bukopin (BBKP) adalah yang terendah dalam perolehan NIM dari 

seluruh bank dalam sampel. 
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4.1.2 Variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rata-rata rasio BOPO dalam observasi penelitian ini adalah 78,19%, sehingga 

bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini secara rata-rata dinilai relatif sehat 

atau efisien (Bank Indonesia, 2013). Setengah dari total sampel memiliki rasio 

BOPO di bawah 79,53%, sedangkan setengah sisanya memiliki rasio di atas 79,53%  

yang dapat diketahui dari nilai median. Diketahui pula berdasarkan nilai standar 

deviasi, rasio BOPO dalam observasi ini memilki kisaran nilai 68,78% hingga 

87,6%. Nilai standar deviasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa data BOPO 

dalam sampel memiliki variabilitas yang rendah atau dapat dikatakan homogen 

(Sugiyono, 2013). 

  BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional (Taswan, 2013). Rasio BOPO ini memiliki arti bahwa bank 

dalam sampel ini menghasilkan rata-rata pendapatan operasional 1,78 kali atas beban 

operasional dalam satu satuan rupiah. Dalam tabel 4.2, Maybank (BMAY) adalah 

bank relatif paling tidak efisien dalam sampel bank secara keseluruhan, ditunjukkan 

melalui rasio BOPO sebesar 91,2%, sedangkan Bank Central Asia (BBCA) adalah 

yang paling efisien dalam sampel ini. 

4.1.3 Variabel Non Performing Loan (NPL) 

Nilai NPL yang mengukur risiko kredit bank memiliki rata-rata yang 

diperoleh dalam sampel penelitian ini adalah 2,3%, dengan kisaran nilai rata-rata 

1,24% hingga 3,36%. Nilai mean yang lebih besar dari nilai standar deviasi 
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mengindikasikan bahwa nilai rata-rata merupakan representasi yang baik sebagai 

ukuran pemusatan data (Sugiyono, 2013).  Nilai mean NPL yang mendekati nilai 

median menunjukkan bahwa jika digambarkan dalam bentuk histogram, maka nilai 

mean dan median terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi (Sugiyono, 

2013). Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris (Grafik 4.1). Data 

NPL juga memiliki variabilitas yang rendah dapat diketahui berdasarkan nilai 

penyimpangan rata-rata atau standar deviasi sebesar 1,06%.  

 

Grafik 4.1 Histogram Variabel NPL 

Sumber: E-views, "telah diolah kembali". 

NPL merupakan rasio perbandingan antara kredit bermasalah (non 

performing loan) dengan total kredit yang diberikan (Taswan, 2013). Berdasarkan 

nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 2,3%, maka dapat diinterpretasikan bahwa 

dalam lima tahun terakhir (2011-2015) 15 bank umum konvensional yang dijadikan 

sebagai sampel memiliki rata-rata rasio kredit bermasalah yang cukup baik sesuai 
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dengan ketentuan Bank Indonesia (2013), yaitu dibawah batas maksimal dari 5%. 

Bank yang terdaftar dalam sampel ini rata-rata memiliki lebih dari 95% kredit yang 

performing dari total portofolio kredit yang diberikan, yang juga dapat diartikan 

bahwa pengelolaan risiko kredit cukup baik. Bank Central Asia (BBCA) memiliki 

rasio kredit bermasalah (NPL) yang terendah, sedangkan Bank Tabungan Negara 

(BBTN) adalah yang memiliki rasio NPL tertinggi dalam sampel (tabel 4.2). 

4.1.4 Variabel Fee Based Income (FBI) 

Dalam sampel penelitian ini, FBI atau Fee Based Income yang merupakan 

rasio perbandingan antara pendapatan operasional bank selain dari bunga dan total 

pendapatan operasional bank memiliki rata-rata sampel 20,06% dan standar deviasi 

13,62%. Nilai standar deviasi yang cukup besar ini diasumsikan bahwa nilai FBI dari 

sampel mempunyai nilai yang cukup bervariasi dari rata-rata sampelnya, dengan 

kisaran nilai 6,44% hingga 33,68%. Nilai mean FBI yang lebih besar daripada nilai 

standar deviasi menunjukkan bahwa rata-rata sampel FBI cukup representatif 

(Sugiyono, 2013).   Nilai tertinggi dan terendah FBI dalam sampel ini adalah 77,11% 

dan 4,56% yang menunjukkan bahwa terdapat data-data ekstrem yang berhasil 

diperoleh dalam penelitian ini. Bank dengan nilai rata-rata FBI tertinggi dalam 

sampel adalah Citibank, N.A. (CITI) sebesar 60,4%, jauh lebih tinggi dibandingkan 

seluruh sampel bank. Peringkat kedua tertinggi yaitu bank UOB (BUOB) sebesar 

28,9% dan dilanjutkan dengan bank BCA (BBCA) sebesar 26,2%. Hal ini sesuai 

dengan asumsi bahwa bank umum asing dan bank umum devisa memiliki skala 
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usaha yang lebih luas dibandingkan dengan bank lain terkait dengan pendapatan 

melalui valuta asing (Hidayat, et al, 2012). 

4.1.5 Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR dalam sampel memiliki rata-rata 86,38%, yang berarti bank dalam 

sampel memiliki rasio tingkat penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga yang 

relatif baik sesuai dengan kriteria Bank Indonesia yang menargetkan rasio LDR di 

kisaran 78-92% (Bank Indonesia, 2013). Standar deviasi LDR, yaitu 10,66% 

menunjukkan bahwa penyimpangan sampel dari rata-ratanya kurang lebih 10%, 

sehingga nilai LDR berada pada kisaran 76-96% yang juga sekaligus 

mengindikasikan bahwa data sampel relatif homogen (Sugiyono, 2013).  Nilai rata-

rata LDR secara deskriptif mempunyai makna bahwa 15 bank yang dijadikan sampel 

dalam periode 2011-2015 cenderung berperilaku agresif dalam pemberian kredit 

(Dendawijaya, 2009). Namun dengan adanya nilai maksimum dan minimum LDR, 

yaitu 112,27% dan 54,44%, sampel LDR ini telah menagkap heterogenitas data 

meliputi bank yang sangat konservatif dan bank yang sangat agresif dalam 

penyaluran kredit.  

4.2  Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Hasil Uji Normalitas  

 Sesuai dengan pendekatan statistik parametrik yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka data diasumsikan terdistribusi normal. Hal ini ditujukan karena 

pada prinsipnya, data sampel yang terdistribusi normal dianggap dapat mewakili 
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populasi (Gujarati, 2012). Suatu kelompok data dikatakan mempunyai distribusi 

normal jika data tersebut memiliki nilai ekstrem (terlalu besar atau terlalu kecil) tidak 

terlalu banyak dan data yang mendekati nilai rata-rata jumlahnya terbanyak. Suatu 

data membentuk distribusi normal jika jumlah data di atas dan di bawah mean (rata-

rata) adalah sama. Dalam tabel 4.1 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki 

nilai standar deviasi yang relatif kecil juga nilai median dan mean yang saling 

mendekati, sehingga secara deskriptif dapat diasumsikan terdistribusi normal.  

 

Grafik 4.2 Hasil Uji Normalitas 

Sumber: E-views, "telah diolah kembali". 

Grafik 4.2 menampilkan hasil tes statistik Jarque-Bera (JB) yang 

dioperasikan melalui software E-views. Uji normalitas dimaksud untuk menguji 
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apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai 

residual suatu regresi dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual tersebut 

sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya atau dengan kata lain tidak terdapat nilai 

variabel ekstrem dalam jumlah banyak yang menyebabkan nilai koefisien suatu 

variabel menyimpang jauh dari rata-rata observasi. Hipotesis yang digunakan dalam 

tes statistik Jarque-Bera adalah:         

H0 : Residual data regresi terdistribusi normal. 

Ha : Residual data regresi tidak terdistribusi normal. 

Dalam grafik 4.2 teridentifikasi bahwa berdasarkan output Jarque-Bera (JB), 

nilai probabilitas tidak siginifikan secara statistik (p-value = 0,6452 >  0,05). Maka 

berdasarkan kriteria statistik hipotesis nol (H0) diterima, yang berarti data residual 

dalam regresi terdistribusi normal. 

4.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas  

 BOPO NPL LDR  FBI 

BOPO 1,0000 0,3729 0,0001 0,3036 

NPL 0,3729 1,0000 -0,2000 0,3113 

FBI 0,0001 -0,2000 1,0000 -0,2989 

LDR 0,3036 0,3113 -0,2989 1,0000 

 
Sumber: E-views, "telah diolah kembali". 

Pedoman model regresi yang bebas multikolinieritas adalah koefisien korelasi 

antara variabel dependen haruslah lemah atau di bawah 0,5 (Sugiyono, 2013). Tabel 
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4.3 adalah hasil output E-views melalui analisis korelasi, yang dapat diketahui bahwa 

tidak terdapat koefisien yang melebihi nilai 0,5 sehingga dapat diidentifikasi bahwa 

variabel-variabel independen dalam penelitian ini bebas multikolinieritas.  

4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji White 

Heteroskedasticity dengan hipotesis:  

H0 : Tidak ada heteroskedastisitas (homoskedastisitas). 

Ha : Terdapat heteroskedastisitas. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 Probabilitas 

Obs*R-squared 0,0598 

α (Taraf nyata) 0,05 

Sumber: E-views, "telah diolah kembali". 

Berdasarkan hasil uji White Heteroskedasticity E-views dalam tabel 4.4, nilai 

p-value dari Obs*R-squared lebih besar dari tingkat keyakinan (0,059 > α = 5%). 

Maka secara statistik, Hipotesis nol (H0) diterima dengan konsekuensi tidak ada 

heterokedastisitas dalam data penelitian ini, sehingga residual regresi dalam 

penelitian ini adalah relaitf konstan. 

4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat pola residual dari hasil estimasi 

regresi. Gejala autokorelasi teridentifikasi melalui analisis korelasi residual antar 
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observasi melalui program E-views, yaitu tes Serial Correlation LM dengan hipotesis 

pengujian adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada autokorelasi dalam regresi. 

Ha : Terdapat autokorelasi dalam regresi. 

Berdasarkan hasil uji Serial Correlation LM E-views dalam tabel 4.5, nilai p-

value dari Obs*R-squared lebih besar dari tingkat keyakinan (0,53 > α = 5%). 

Sehingga secara statistik Hipotesis nol (H0) diterima dengan konsekuensi tidak ada 

autokorelasi dalam regresi penelitian ini. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 

 Probabilitas 

Obs*R-squared 0,5383 

α (Taraf nyata) 0,05 

Sumber: E-views, "telah diolah kembali". 

4.3  Analisis Spesifikasi Model Regresi 

 Berikut ini merupakan analisis estismasi model regresi data panel. Seperti 

yang ditelah dijelaskan sebelumnuya, terdapat tiga teknik yang digunakan dalam 

model regresi data panel, yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. 

Pemilihan spesifikasi model regresi data panel ini ditujukan supaya model regresi 

relevan dengan karakteristik data dan tujuan penelitian, sehingga regresi 

menghasilkan estimasi statistik yang akurat (Gujarati, 2012). Analisis spesifikasi 

model regresi pada tahap pertama adalah menentukan model regresi yang terbaik 
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antara Common Effect atau Fixed Effect. Pengujian statistik untuk analisis pemilihan 

kedua model tersebut adalah melalui chow test. Dengan hipotesis: 

H0 : Model Common Effect. 

Ha : Model Fixed Effect. 

 Tabel 4.6 Hasil Chow Test 

 Probabilitas 

Cross-Section Chi Square 0,0000 

α (Taraf nyata) 0,05 

Sumber: E-views, "telah diolah kembali". 

Output chow test ditampilkan dalam tabel 4.6, yang dapat diidentifikasi nilai 

p-value (0,000) lebih kecil dari nilai α (α = 5%), maka dapat diasumsikan dengan 

tingkat keyakinan 95% menolak hipotesis nol, yang berarti model regresi yang lebih 

sesuai adalah model fixed effect. Dapat diimplikasikan bahwa spesifikasi model 

common effect, yaitu model dengan intercept dan slope sama untuk setiap observasi 

kurang relevan dengan data yang digunakan dalam penelitian ini disebabkan 

menghasilkan nilai kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan model fixed 

effect, sehingga model yang relevan adalah regresi menggunakan model interecept 

berbeda antar kelompok observasi (cross section atau time series).  

Pada tahap selanjutnya adalah pemilihan model regresi yang lebih valid 

antara model fixed effect atau random effect. Pengujian statistik untuk analisis 

pemilihan kedua model tersebut adalah melalui Hausman test. Hausman test dalam 

Analisis Indikasi Inefisiensi..., Firhan, Ak.-IBS, 2017



68 

 

Indonesia Banking School 

 

penelitian ini menggunakan program E-views. Hipotesis yang dibentuk dalam 

Hausman test adalah sebagai berikut: 

H0 : Model Random Effect. 

Ha : Model Fixed Effect. 

Pada output hausman test (Lampiran 12), terdapat keterangan bahwa hasil 

uji ini tidak valid. Sehingga pemilihan antara model random effect atau model fixed 

effect dilakukan dengan cara lain. Menurut Gujarati (2012), pemilihan model tersebut 

dapat dilakukan dengan pertimbangan data yang digunakan sebagai dasar pembuatan 

model. Pemilihan data dalam penelitian ini tidak dilakukan secara acak (random), 

yaitu dengan kriteria pemilihan terhadap sampel tertentu, sehingga terbentuk data 

balanced panel, yaitu jumlah cross section dan time series seimbang (Gujarati, 

2012). Dengan ini, model yang relevan atas konsekuensi pemilihan data penelitian 

ini adalah model fixed effect. Selain itu, jika data panel mempunyai jumlah waktu (t) 

lebih besar dibandingkan jumlah individu observasi (i), maka disarankan 

menggunakan metode Fixed Effect (Gujarati, 2012).  

Dengan penggunaan model regresi fixed effect, bentuk persamaan regresi 

dalam penelitian ini adalah: 

NIMit = αi + β1BOPOit + β2NPLit + β3 FBIit + β 4 LDRit + Banki-1 .......+ eit              (4.1)         

Keterangan: 

αi  = Konstanta individual bank i,           i=Cross sectional unit, yaitu 15 bank umum,     

t = time series, (2011-2015),                   β 1-4  =Koefisien Regresi,                   

NPLit  = Risiko Kredit  ,              BOPOit = Inefisiensi Biaya Operasional             

FBIit =Fee Based Income,                       LDRit = Tingkat Penyaluran Kredit                     
eit  = Standard Error          Banki-1= koefisien antar bank 
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4.4  Analisis Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis berfungsi untuk menilai hipotesis yang ditentukan dalam 

penelitian ini secara statistik, sehingga dapat memberikan kepercayaan dalam 

pengambilan keputusan yang bersifat objektif dalam menolak atau menerima 

kebenaran dari hipotesis yang telah ajukan (Gujarati, 2012). Dalam penelitian ini, Uji 

F dan uji parsial (uji statistik t), dengan koefisien regresi digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen 

dengan menggunakan variabel kontrol yang berfungsi sebagai penetralisir hubungan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2013).  

4.4.1 Hasil Pengujian Signifikansi Model Secara Serempak (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel independen 

termasuk variabel kontrol secara bersamaan (sekaligus) terhadap variabel dependen 

(Gujarati, 2012). Uji F digunakan dalam penelitian ini untuk menguji signifikansi 

model regresi dengan derajat keyakinan sebesar 95% atau 𝛼 = 5%. Apabila nilai 

probabilitas statistik kurang dari 5% (p-value < 0,05), berarti dapat diimplikasikan 

bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

taraf keyakinan lebih dari 95% atau signifikan secara statistik.  

Tabel 4.7 Hasil Uji F 

 Probabilitas 

Prob (F-statisic) 0,0000 

α (Taraf nyata) 0,05 

Sumber: E-views, "telah diolah kembali". 
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 Dalam penelitian ini, hasil Uji F (Tabel 4.7) menunjukkan bahwa 

berdasarkan ringkasan output regresi fixed effect seluruh variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas F statistik ini 

(0,000) lebih kecil dari α = 0,05. Ini mengindikasikan bahwa koefisien regresi yang 

didapat berbeda nyata atau tidak sama dengan nol. Sehingga dengan tingkat 

keyakinan 95%, maka hipotesis nol (Ho) untuk uji F yang menyatakan bahwa semua 

variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen 

penelitian ditolak yang artinya variabel independen (inefisiensi biaya operasional, 

risiko kredit, fee based income) serta variabel kontrol (tingkat penyaluran kredit) 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap NIM. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa model regresi fixed effect dalam penelitian ini sudah baik (Gujarati, 

2012). 

4.4.2 Pengujian Signifikansi Model Secara Parsial (Uji t) 

Uji statistik t (uji parsial) digunakan dengan ketentuan hipotesis satu arah, 

dengan maksud mengetahui secara spesifik arah hubungan variabel independen 

(positif/negatif) terhadap variabel dependen (NIM). Dengan ini, uji hipotesis 

bermaksud mengidentifikasi apakah koefisien regresi (slope) yang dihasilkan 

signifikan, yakni apabila hipotesis menyatakan arah hubungan positif, maka 

koefisien regresi (slope) variabel independen secara statistik lebih besar dari atau 

sama dengan nol (β  ≥  0) atau sebaliknya. Tingkat seignifikansi terhadap hasil uji t 

dalam peneltian ini adalah 𝛼 = 5% atau derajat keyakinan sebesar 95%. Apabila nilai 
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probabilitas statistik kurang dari 5% (p-value < 0,05), berarti dapat diimplikasikan 

bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

taraf keyakinan lebih dari 95% atau signifikan secara statistik.  

Tabel 4.8 Uji-t Pada Model Regresi 

  

Sumber: E-views, "telah diolah kembali". 

Empat hipotesis dirumuskan dalam model regresi untuk menganalisa 

hubungan antara masing-masing veriabel independen (inefisiensi biaya operasional, 

risiko kredit, fee based income) serta variabel kontrol (tingkat penyaluran kredit) 

terhadap variabel dependen (NIM). Berdasarkan output regresi E-views pada tabel 

4.8, hasil uji statistik menunjukkan bahwa hanya variabel risiko kredit (NPL) dan 

tingkat penyaluran kredit (LDR) yang mempengaruhi secara positif net interest 

margin signifikan secara statistik. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t-statistik (t-

statistik > t-tabel) dan nilai probabilitas (p-value < 𝛼 = 0,05), maka dapat diambil 

keputusan untuk menolak hipotesis nol (H02 dan H04) yang menyatakan bahwa risiko 

kredit dan tingkat penyaluran kredit tidak berpengaruh positif terhadap net interest 
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margin (NIM). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dengan taraf keyakinan 

95%, secara parsial risiko kredit dan tingkat penyaluran kredit mempengaruhi 

tingginya tingkat net interest margin (NIM) bank umum konvensional di Indonesia. 

Sedangkan untuk variabel independen inefisiensi biaya operasional (BOPO), 

dari tabel 4.8 dapat diketahui hasil uji t bahwa nilai t-statistik < t-tabel dan nilai 

probabilitas (p-value > 𝛼 = 0,05). Dengan ini, berdasarkan kreiteria pengujian 

hipotesis bahwa untuk H01, yaitu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang positif antara inefisiensi biaya operasional bank dan tingkat net 

interest margin, dapat diterima berdasarkan statistik. Implikasinya adalah dengan 

adanya tingkat kesalahan yang lebih besar dari 5% untuk menolak H01 secara 

statistik, maka inefisiensi biaya operasional bank tidak signifikan pengaruhnya 

terhadap tingginya net interest margin (NIM) bank umum konvensional di Indonesia. 

Hasil yang sama juga diperoleh pada variabel fee based income (FBI) yang dapat 

terlihat dalam tabel 4.8 bahwa memiliki kriteria hasil t-statistik dan nilai probabilitas 

yang identik dengan penerimaan hipotesis nol (H03). Sehingga hipotesis yang 

diterima sesuai dengan kriteria hasil pengujian statistik t dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H01 : β1  < 0  : Inefisiensi biaya operasional tidak berpengaruh positif terhadap NIM. 

Ha2 : β2  ≥ 0 :  Risiko kredit berpengaruh positif terhadap NIM. 

H03 :β3 > 0  :  Fee Based Income tidak berpengaruh negatif terhadap NIM. 

Ha4 : β2  ≥ 0  : Tingkat penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap NIM. 
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4.5  Analisis Uji Koefisien Determinasi 

 Ketika metode statistik digunakan, sangatlah penting menguji seberapa baik 

model estimasi yang digunakan. Dalam penelitian yang menggunakan model regresi, 

maka secara teoritis memerlukan evaluasi model estimasi dalam menjelaskan 

hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 2012). 

Koefisien determinasi (R2 dan Adjusted R2) digunakan untuk menjelaskan seberapa 

baik variabel inefisiensi biaya operasional, risiko kredit, fee based income, dan 

tingkat penyaluran kredit secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dari NIM 

atau Net Interest Margin. Semakin tinggi nilai koefesien determinasi, maka 

diasumsikan semakin baik pula model penelitian. 

Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi  

 Nilai 

R2 0,8907 

Adjusted R2 0,8837 

Sumber: E-views, "telah diolah kembali". 

Berdasarkan data tabel 4.9, model regresi penelitian ini memiliki nilai 

koefisien determinasi yang cukup tinggi hingga mendekati angka 1. Hasil ini dapat 

diinterpretasikan bahwa 88% (nilai Adjusted R2) tingkat variasi dari variabel 

dependen NIM mampu dijelaskan oleh seluruh variabel independen dalam penelitian 

ini. Sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki daya 
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prediksi yang baik dalam mengindikasikan pengaruh variabel independen termasuk 

variabel kontrol terhadap variabel dependen. 

4.6  Interpretasi Hasil Analisis Penelitian 

 Berdasarkan hasil analisis statistik t (Tabel 4.8), maka persamaan regresi 

yang diperoleh untuk menguji pengaruh variabel inefisiensi biaya operasional, risiko 

kredit, fee based income, dan tingkat penyaluran kredit terhadap net interest margin 

bank umum konvensional di Indonesia adalah: 

        NIMit = 6,8458 – 0,0311 BOPOit + 0,0833 NPLit + 0,0006 FBIit + 0,0101 LDRit     (4.2)         

Keterangan:     

NIMit = Net Interest Margin 

NPLit  = Risiko Kredit                  BOPOit = Inefisiensi Biaya Operasional             

FBIit =Fee Based Income                       LDRit = Tingkat Penyaluran Kredit                     

t = time series, (2011-2015)         I =Cross sectional unit, yaitu 15 bank umum,     

Tabel 4.10 Kesimpulan Hasil Penelitian 

Simbol Variabel Independen 

Hipotesa 

Alternatif 

(Ha) 

Probabilitas Hasil Uji t     

(p-valuie) 
Keterangan 

BOPO Inefisiensi Biaya Operasional Positif    0,9999 (Tidak Signifikan) Ha Ditolak 

NPL Risiko Kredit Positif    0,0378  (Signifikan) Ha Diterima 

FBI Fee Based Income Negatif    0,5445 (Tidak Signifikan) Ha Ditolak 

LDR Tingkat Penyaluran Kredit Positif    0,006 (Signifikan) Ha Diterima 

Sumber: E-views, "telah diolah kembali". 
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4.6.1 Pengaruh Inefisiensi Biaya Operasional terhadap NIM  

Hasil uji statistik t (uji parsial) dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

inefisiensi biaya operasional bank tidak berpengaruh positif terhadap tingginya net 

interest margin bank umum konvensional di Indonesia (Tabel 4.10). Maka dapat 

diinterpretasikan bahwa tingginya margin yang dimiliki oleh bank umum 

konvensional di Indonesia dalam periode 2011-2015 bukan disebabkan oleh besarnya 

biaya operasional yang harus ditanggung oleh bank. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Hidayat, et al (2012) dan Kusumaningrum (2016) yang juga 

tidak menemukan hubungan positif antara rasio BOPO sebagai indikator inefisiensi 

biaya operasional terhadap NIM sebagai indikator kinerja intermediasi keuangan 

pada bank umum konvensional di Indonesia.  

Selama periode penelitian, rata-rata rasio BOPO bank umum konvensional 

adalah 78%, sehingga bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini secara rata-

rata dinilai relatif efisien (BOPO < 90%). Dalam hasil regresi (Persamaan 4.2) 

koefisien untuk BOPO adalah -0,0311, yang menunjukkan hubungan tidak searah 

terhadap NIM dengan konsekuensi apabila rasio BOPO naik sebesar satu unit satuan, 

maka NIM akan turun sebesar 3,11%. Dalam hal ini hubungan efisiensi dan 

profitabiltas bank adalah positif (Lampiran 14), semakin efisien bank akan semakin 

besar keuntungan yang dapat diperoleh. Jika dikaitkan dengan konsep intermediasi 

perbankan, maka semakin efisien bank khususnya dalam biaya, maka semakin baik 

juga kinerja intermediasi keuangan oleh bank (Raharjo, et al, 2014). 
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4.6.2 Pengaruh Risiko Kredit terhadap NIM  

Rasio NPL (Non Performing Loan) yang merupakan ukuran risiko kredit bagi 

bank memiliki hubungan yang satu arah terhadap tingkat net interest margin (NIM). 

Implikasinya adalah tingginya NIM bank umum konvensional di Indonesia dalam 

periode 2011-2015 salah satunya dipengaruhi oleh risiko kredit yang juga tinggi. 

Model regresi penelitian ini (Persamaan 4.2) menghasilkan koefisien regresi untuk 

risiko kredit (NPL) sebesar 0,0833, mengindikasikan bahwa setiap kenaikan rasio 

NPL sebesar satu satuan akan mempengaruhi kenaikan NIM sebesar 8,33%. 

Konsisten dengan penelitian Ferdianti (2016); Naceur dan Almarzoqi (2015); 

Raharjo, et al (2014) bahwa bank membebankan bunga yang tinggi untuk 

mengkompensasi risiko kredit. Hal ini juga mengindikasikan bahwa risiko kredit 

merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan inefisiensi intermediasi keuangan 

oleh bank umum konvensional di Indonesia pada periode 2011-2015. 

Adanya hubungan yang searah antara NPL dan NIM ini terjadi karena bank 

dalam menyalurkan dana dihadapkan pada tingkat ketidakpastian kondisi makro 

ekonomi dan ketidakpastian lain, yaitu adanya kredit macet yang kemudian 

dihadapkan ketidakpastian atas perolehan pendapatan bunga dan pengembalian 

kredit dari debitur kepada bank yang sangat besar, maka upaya yang dilakukan bank 

dalam mengatasi ketidakpastian (risiko) ini adalah dengan meningkatkan suku bunga 

kredit serta memperbesar margin (Ferdianti, 2016). Sehingga peningkatan risiko 

kredit atau NPL, maka bank akan memperbesar marjin pendapatan bunga sebagai 
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alat untuk pengendalian atas kerugian yang telah atau akan terjadi. Sesuai dengan 

teori manajemen keuangan, bahwa hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian 

(return) adalah searah, yaitu high risk associated with higer return, dengan 

konsekuensi semakin tinggi risiko, maka tingkat pengembalian (return) juga semakin 

tinggi (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 2007). 

4.6.3 Pengaruh Fee Based Income terhadap NIM  

Hubungan antara fee based income terhadap interest margin dikaitkan dengan 

loss leader hypothesis yang menyatakan bahwa perilaku bank dalam menetapkan 

margin atas bunga yang rendah merupakan suatu strategi dengan tujuan memperoleh 

nasabah baru dan memperoleh substitusi penghasilan dari bunga melalui perolehan 

pendapatan jasa selain bunga (Fee Based Income) atas transaksi yang diperoleh dari 

nasabah baru tersebut (Maudos dan Solis, 2009). Sehingga maksud dari loss leader 

hypothesis ini adalah bank bersedia untuk rugi di awal atas transaksi pemberian 

kredit dan mengkompensasikan kerugian di awal tersebut melalui ekspektasi 

penghasilan dari nasabah kredit yang membayar layanan lain dari bank. Layanan lain 

yang dimaksud adalah layanan transfer (E-banking), safe deposit box, letter of credit, 

dan layanan lain-lain yang dapat diperoleh bank atas kegiatan operasionalnya selain 

yang menghasilkan pendapatan bunga bagi bank.  

Penelitian Maudos dan Solis (2009) mendungkung loss leader hypothesis 

dengan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan negatif antara fee based income 

(FBI) dengan net interest margin (NIM). Dalam penelitan tersebut, bank 
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diasumsikan terlibat dalam aktivitas tradisional atau aktivitas menghasilkan bunga 

dan non-tradisional atau menghasilkan pendapatan selain bunga, dengan kriteria 

semakin besar keterlibatan suatu bank dalam aktivitas non-tradisional dikategorikan 

sebagai bank yang memiliki penghasilan terdiversifikasi. Interpretasi hasil 

penelitiannya adalah bank yang memiliki penghasilan terdiversifikasi akan memiliki 

NIM yang relatif rendah dibandingkan dengan bank yang mengutamakan aktivitas 

tradisional yang memiliki NIM relatif lebih tinggi. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa bank dengan fee based income yang besar dinilai lebih efisien dalam 

menjalankan fungsi intermediasinya karena dapat mengkhendaki perolehan NIM 

yang rendah, sehingga bank semakin mendukung pertumbuhan perekonomian.  

Berbeda dengan hasil penelitian Rodríguez (2007); Maudos dan Solis (2009); 

Trinugroho, et al (2012); Naceur dan Almarzoqi (2015), hasil penelitian ini  tidak 

menemukan hubungan negatif antara fee based income bank dengan NIM. 

Persamaan regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien dari FBI 

adalah positif, namun tidak siginifikan (Lampiran 14). Research gap dari hasil 

penelitian ini dengan hasil penelitian Trinugroho, et al (2012) yang juga meneliti 

NIM pada bank umum konvensional di Indonesia dapat dijelaskan melalui perbedaan 

sampel peneltiian. Pada penelitian Trinugroho, et al (2012), sampel peneltian adalah 

tahun 2001-2009, sedangkan dalam penelitian ini adalah periode sampel 2011-2015.  

Hubungan yang positif dari fee based income terhadap NIM dapat 

diinterpretasikan bahwa semakin terdiversifikasi penghasilan bank, maka semakin 
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besar juga benefit yang diperoleh dari perilaku cross-selling tersebut (Celine, 2013).  

Maksud dari pernyataan tersebut adalah hasil keuntungan dari penawaran produk 

atau jasa lainnya yang menghasilkan pendapatan selain bunga tersebut dapat 

dialokasikan oleh bank untuk memberikan kredit kepada nasabahnya, sehingga 

penambahan dana tersebut akan meningkatkan NIM. Dengan ini, fee based income 

bukan merupakan indikator inefisiensi yang mempengaruhi tingginya net interest 

margin bank umum konvensional di Indonesia. 

4.6.4 Pengaruh Tingkat Penyaluran Kredit terhadap NIM  

Tingkat penyaluran kredit yang diukur melalui rasio Loan-to-Deposit Ratio 

(LDR) memiliki hubungan positif terhadap NIM berdasarkan hasil uji statistik t (uji 

parsial) dalam penelitian ini (Tabel 4.10). Koefisien regresi (Persamaan 4.2) untuk 

LDR adalah 0,0101, yang menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan untuk rasio 

LDR akan mempengaruhi kenaikan NIM sebesar 1%. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian Ferdianti (2016); Raharjo, et al (2014); Hidayat, et al (2012) 

yang juga menunjukkan bahwa terdapat perngaruh positif antara LDR dengan NIM. 

Sampel penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata LDR bank umum 

konvensional dalam periode 2011-2015 adalah 86,38%, yang berarti memiliki nilai 

optimal sesuai dengan kriteria Bank Indonesia tahun 2013. Dapat diimplementasikan 

bahwa dana yang diperoleh bank akan disalurkan kembali menjadi kredit sebesar 

0,86 kali. LDR bagi bank adalah strategi yang dipilih dewan direksi terkait dengan 

indikator kesehatan bank serta kinerja intermediasi bank. Apabila strategi dewan 
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direksi adalah konservatif, maka rasio LDR ditargetkan seminimum mungkin supaya 

risiko likuiditas rendah, sedangkan straregi direksi agresif menargetkan LDR 

semaksimal mungkin yang mengakibatkan tingginya risiko likuiditas yang dihadapi, 

tetapi bank dinilai memiliki kinerja intermediasi yang baik.  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingginya NIM bank umum konvensional di Indonesia 

merupakan hasil dari kinerja bank yang selalu berupaya memanfaatkan dana yang 

diperoleh untuk kembali disalurkan dalam bentuk pinjaman, sehingga erkait dengan 

fungsi intermediasi, NIM yang tinggi tersebut adalah efisien karena perilaku bank 

yang agresif dalam penyaluran kredit.  

 4.7  Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis penelitian, beberapa implikasi penting yang dapat 

direkomendasikan kepada pihak manajemen bank, antara lain:  

1. Efisiensi merupakan faktor yang terpenting bagi keberhasilan bank. Fungsi bank 

selain sebagai perusahaan yang berorientasi laba (profit company), bank juga 

memiliki peran penting dalam perekonomian (agent of development). Rasio 

BOPO (Biaya Operasional-Pendapatan Operasional) merupakan salah satu rasio 

yang penting untuk dievaluasi oleh pihak manajemen bank, karena tingginya 

rasio ini dapat mengurangi profitabilitas bank yang pada akhirnya juga akan 

menghambat pertumbuhan ekonomi disebabkan proses intermediasi yang 

terhambat oleh inefisiensi aktivitas operasional bank. Manajemen bank harus 

mengupayakan rasio BOPO seminimum mungkin sesuai dengan ketentuan Bank 
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Indonesia, yaitu dibawah 85% (Bank Indonesia, 2013), salah satu solusinya 

adalah melalui permanfaatan teknologi informasi. Selain mendukung teknis 

kegiatan operasional bank yang efisien, dengan infrastruktur IT yang memadai 

bank juga dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya (e-banking).   

2. Manajemen bank juga memerlukan upaya meminimumkan risiko kredit sesuai 

dengan ketentuan bank Indonesia (2013), yaitu dibawah 5%. Risiko kredit yang 

besar akan mempengaruhi perilaku bank dalam menetapkan margin, sehingga 

bank harus melakukan manajemen risiko yang berkesinambungan. Upaya yang 

dilakukan oleh bank dapat diwujudkan dengan mengubah SOP (Standar 

Operasional Prosedur) dalam pemberian kredit supaya risiko dapat terdeteksi, 

terukur, terkendali, dan terantisipasi sedini mungkin, sehingga bank tidak 

menggunakan margin sebagai antisipasi adanya risiko kredit yang dihadapi. 

3. Penetapan marjin yang besar oleh bank adalah penting untuk profitabilitas bank 

dan juga memperkuat permodalan bank tersebut, khususnya dalam keadaan krisis 

keuangan (Simorangkir, 2014). Namun apabila untuk memperoleh marjin yang 

besar tersebut diwujudkan dengan suku bunga yang rendah dalam perhimpunan 

dana dan suku bunga yang tinggi dalam pemberian kredit, hal ini menjadi tidak 

relevan dengan fungsi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Untuk memperoleh marjin yang besar, bank juga harus beroperasi 

dengan pengelolaan dana dan manajemen risiko yang efektif diukur berdasarkan 

rasio BOPO dan NPL yang rendah, serta rasio LDR yang optimal.
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

Net Interest Margin (NIM) bank umum konvensional selama tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015. Diketahui dalam data Bank Indonesia bahwa rata-rata NIM bank 

umum di Indonesia adalah yang tertinggi dibandingkan negara-negara lainnya di 

kawasan Asia Tenggara pada periode 2011-2015. NIM merupakan ukuran efisiensi 

intermediasi perbankan dan juga sebagai ukuran profitabilitas bank. NIM adalah 

perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan aset-aset yang menghasilkan 

bunga, sehingga NIM yang tinggi dapat menjelaskan bahwa bank telah beroperasi 

dengan biaya seminimum mungkin untuk memperoleh laba yang maksimum. Di sisi 

lain, NIM yang tinggi adalah indikasi inefisiensi intermediasi perbankan karena 

adanya penetapan suku bunga yang dapat menghambat kegiatan intermediasi 

keuangan dalam memperoleh NIM tersebut. 

Hasil penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa tingginya NIM bank 

umum konvensional di Indonesia adalah terkait dengan kegiatan operasional yang 

inefisien. Untuk mengantisipasi kerugian akibat biaya operasional yang besar, maka 

perbankan di Indonesia cenderung menetapkan margin yang besar. NIM yang tinggi 

juga dikaitkan dengan risiko kredit yang dihadapi oleh bank, dengan asumsi bahwa 

kerugian akibat pemberian kredit tersebut diantisipasi oleh bank dengan 
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meningkatkan margin. Menurut loss leader hypothesis, penetapan margin 

dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam memperoleh fee based income. Faktor lain 

yang juga dapat mempengaruhi tingginya NIM adalah kemampuan bank dalam 

menyalurkan dana yang berhasil dihimpun menjadi kredit. Semakin baik bank dalam 

mengelola dana yang dimiliki untuk disalurkan menjadi kredit, maka semakin besar 

NIM yang dapat diperoleh bank. Sehingga penelitian ini mengidentifikasi indikator-

indikator inefisiensi perbankan sebagai variabel independen, yaitu inefisiensi biaya 

operasional, risiko kredit, dan fee based income yang mempengaruhi variabel 

dependen, yaitu NIM bank umum konvensional di Indonesia yang relaitf tinggi, 

dengan menggunakan tingkat penyaluran kredit sebagai variabel kontrol. 

Berikut ini adalah ringkasan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi Net Interest Margin (NIM) bank umum konvensional di Indonesia, 

dengan menggunakan analisis regresi E-views atas sampel berjumlah 15 bank umum 

konvensional di Indonesia dengan NIM relatif tinggi selama periode 2011-2015: 

1. Hasil uji statistik t (uji parsial) dalam penelitian ini menyatakan bahwa inefisiensi 

biaya operasional bank tidak berpengaruh positif terhadap tingginya NIM bank 

umum konvensional di Indonesia. Sehingga dapat diasumsikan bahwa tingginya 

margin yang dimiliki oleh bank umum konvensional di Indonesia dalam periode 

2011-2015 adalah akibat dari kegiatan operasional yang efisien.  

2. Rasio NPL (Non Performing Loan) yang merupakan ukuran risiko kredit bagi 

bank memiliki hubungan yang positif terhadap NIM. Bank dalam menyalurkan 
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dana dihadapkan pada tingkat ketidakpastian atas perolehan pendapatan bunga 

dan pengembalian kredit dari debitur kepada bank yang sangat besar, maka upaya 

yang dilakukan bank dalam mengatasi ketidakpastian (risiko) ini adalah dengan 

meningkatkan suku bunga kredit serta memperbesar margin (Ferdianti, 2016). 

Dengan ini, risiko kredit merupakan faktor yang menyebabkan NIM perbankan di 

Indonesia menjadi tinggi, sehingga inefisien dalam fungsi intermediasi keuangan.  

3. Penelitian ini  tidak menemukan hubungan negatif antara Fee Based Inocme 

(FBI) dengan NIM. Tidak adanya pengaruh antara fee based income terhadap 

NIM dapat diinterpretasikan bahwa bank tidak mempertimbangkan sumber 

penghasilan lain sebagai dasar dalam penetapan marjin bunga. Koefisien regresi 

yang positif dari fee based income terhadap NIM dapat diasumsikan bahwa fee 

based income tersebut dapat dijadikan sumber penambahan dana oleh bank, 

sehingga dapat meningkatkan NIM. 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat penyaluran kredit 

bank yang diukur melalui Loan to Deposit Ratio, maka semakin tinggi NIM yang 

diperoleh. Dapat diasumsikan bahwa NIM yang tinggi adalah akibat dari bank 

umum konvensional di Indonesia yang agresif dalam penyaluran kredit, sehingga 

dinilai efisien dalam fungsi intermediasi keuangan. 

5. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, hanya risiko kredit yang 

merupakan indikator inefisiensi yang mempengaruhi tingginya NIM bank umum 

konvensional di Indonesia. Maka semakin besar risiko kredit yang dihadapi, 
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semakin inefisien bank di Indonesia dalam fungsi intermediasi keuangan 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun tidak 

ditemukan adanya indikasi inefisiensi intermediasi keuangan oleh bank umum 

konvensional di Indonesia yang disebabkan inefisiensi biaya operasional bank 

dan rendahnya fee based income. Hal ini dapat  diketahui bahwa NIM yang tinggi 

pada bank umum konvensional di Indonesia merupakan konsekuensi atas 

operasional perbankan yang efisien, dan pemberian kredit yang agresif, sehingga 

secara garis besar penelitian ini menyimpulkan bahwa NIM yang tinggi adalah 

tidak terkait dengan indikator-indikator inefisiensi intermediasi perbankan, sesuai 

dengan teori bahwa bank umum konvensional di Indonesia berperan sebagai 

agent of development, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara 

melalui perhimpunan dana dan pemberian kredit secara efisien. 

5.2  Saran 

5.2.1 Saran Kepada Peneliti Selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi variabel-variabel lain yang juga 

mempengaruhi NIM selain dari variabel-variabel yang berasal dari laporan 

keuangan bank, misalnya adalah faktor makroekonomi dan faktor 

persainganan pasar atau faktor-faktor lainnya.  

2. Menambahkan jumlah sampel bank dan periode penelitian agar menangkap 

heterogenitas data secara lebih lengkap.  
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3. Melakukan studi komparatif antara faktor-faktor yang mempengaruhi NIM di 

negara-negara Asia Tenggara, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang 

logis mengenai tingginya NIM di Indonesia dibandingkan dengan negara-

negara di kawasan Asia Tenggara.  

5.2.2 Saran Kepada Regulator Perbankan 

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan ABIF (ASEAN 

Banking Integration Framework), maka menjadi penting bagi regulator, khususnya 

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi kinerja 

perbankan. Net Interest Margin (NIM) merupakan salah satu indikator yang dapat 

mengukur daya saing perbankan dalam konteks efisiensi. Penelitian ini menyarankan 

agar BI dan OJK berkoordinasi dalam mengawasi perilaku perbankan di Indonesia 

dalam penetapan margin, karena adanya kaitan antara NIM dengan efisiensi, risiko, 

profitabilitas, dan kinerja intermediasi keuangan bank. Sehingga dengan adanya 

pengawasan dari regulator secara periodik, dapat diketahui bahwa NIM yang tinggi 

adalah ideal atau tidak dalam mendukung kondisi perekonomian di Indonesia. 

5.2.3 Saran Kepada Manajemen Bank 

Sesuai dengan kesimpulan penelitian ini bahwa NIM yang tinggi pada bank 

umum konvensional di Indonesia adalah efisien karena penelitian ini tidak 

menemukan hubungan yang positif dengan rasio BOPO. Manajemen bank harus 

mempertahankan operasional yang efisien, sehingga tidak memerlukan margin 

sebagai alat untuk mengantisipasi biaya operasional yang besar. Risiko kredit 
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merupakan salah satu variabel yang berpengaruh positif terhadap NIM. Dengan ini 

manajemen bank harus mengupayakan agar meminimumkan risiko kredit, sehingga 

tidak memerlukan margin yang besar untuk mengantisipasi risiko tersebut. Upaya ini 

salah satunya dapat dicapai dengan manajemen risiko kredit, yaitu proses untuk 

mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang melekat dari seluruh tahapan 

pemberian kredit, meliputi tahap penerimaan nasabah hingga penagihan kredit. 

Penerapan manajemen risiko ini didukung dengan kebijakan-kebijakan dan sistem 

pengendalian internal oleh manajemen bank. Alternatif lainnya, manajemen bank 

dapat menggunakan berbagai bentuk instrumen yang dapat mengendalikan risiko 

kredit selain dari penetapan suku bunga, seperti melalui hedging, asuransi, dan 

pengalokasian modal sebagai risk cover. Penyediaan jasa-jasa selain dari pemberian 

kredit kepada nasabah juga faktor yang perlu dipertimbangkan manajemen bank 

sebagai alternatif dalam perolehan dana. Semakin besar penghasilan dari jasa-jasa 

tersebut (fee based income), maka semakin fleksibel bank dalam beroperasi secara 

efisien. Manajemen bank juga perlu mempertahankan tingkat penyaluran kredit yang 

optimal. Dalam penelitian ini NIM yang tinggi adalah akibat dari penyaluran kredit 

yang agresif oleh bank umum konvensional di Indonesia, yang dapat 

diinterpretasikan bahwa bank telah melakukan manajemen pendanaan yang baik 

sehingga dapat menyalurkan kredit dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan 

dana yang telah dihimpun. Dalam hal ini, penting untuk pihak manajemen bank agar 

tidak menetapkan suku bunga yang terlalu tinggi dalam penyaluran kredit dan terlalu 

rendah untuk perhimpunan dana dalam rangka perolehan margin yang besar karena 
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kondisi tersebut tidak relevan terkait dengan peran perbankan sebagai lembaga 

penunjang perekonomian di Indonesia.  

5.3  Keterbatasan Penelitian 

1. Pengukuran variabel-variabel independen dalam penelitian ini masih sangat 

sederhana, sehingga memiliki kelemahan daya representatif terhadap variabel 

yang ajukan. Sebagai contoh, efisiensi biaya operasional perbankan dalam 

penelitian ini hanya diukur dengan rasio BOPO dengan asumsi bahwa rasio ini 

mudah dalam perhitungannya dan pada umumnya telah tersedia dalam laporan 

keuangan bank. Pengukuran efisiensi operasional perbankan sangat bervariasi 

mulai dari yang sangat mudah sampai yang sangat kompleks. Untuk menghindari 

kompleksitas, maka penelitian ini hanya menggunakan rasio BOPO.  

2. Penelitian ini hanya menganalisis faktor-faktor yang secara garis besar 

mempengaruhi NIM, yaitu dari rasio-rasio keuangan bank. Sehingga penelitian 

ini masih kurang komprehensif dalam mengidenitifikasi variabel-variabel 

independen lainnya, seperti variabel makroekonomi dan kondisi persaingan pasar 

yang juga berpotensi mempengaruhi NIM.  

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan total aset 

sebagai dasar pertimbangannya dengan asumsi mengurangi kompleksitas dari 

pengolahan data, sehingga sampel yang dipilih tidak menangkap heterogenitas 

data secara lebih lengkap meliputi bank umum konvensional di Indonesia dengan 

aset yang tidak besar.  
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                                                 LAMPIRAN       

                                                          Lampiran 1 : Data Populasi Penelitian   

No Nama Bank NIM 
(%) 

 No Nama Bank NIM 
(%) 

 No Nama Bank NIM 
(%) 

1 Bank Mandiri 5,9  36 Bank Sumut 7,2  71 Bank Sulut 9,2 

2 Bank BRI 8,1  37 Bank Sumselbar 7,7  72 Bank Ganesha 5,5 

3 Bank BCA 6,7  38 Bank ANZ Indonesia 5,9  73 Bank Andara 4,7 

4 Bank BNI 6,4  39 Bank BNP Paribas  3,0  74 Bank Artos 5,3 

5 Bank CIMB Niaga 5,2  40 Bank Victoria 2,1  75 Bank Harda Int. 5,1 

6 Bank Danamon 7,1  41 Bank CTBC Indonesia 2,0  76 Centratama Nasional  6,6 

7 Bank Permata 4,0  42 Bank Riau Kepri 6,1  77 Bank Of India  3,7 

8 Bank Panin 4,4  43 Bank Commonwealth 5,1  78 Bank Pundi 6,1 

9 Bank BTN 4,9  44 Bank Artha Graha 4,5  79 Bank of America 2,6 

10 Bank Maybank Indonesia 4,5  45 Bank Kaltim 6,0  80 Bank Of China 1,9 

11 Bank OCBC NISP 4,1  46 Bank QNB Indonesia 3,1  81 Deutsche Bank 2,7 

12 Bank BJB 6,3  47 Bank J Trust Indonesia 0,9  82 JP. Morgan Chase Bank 3,2 

13 Bank Bukopin 4,0  48 Bank ICBC Indonesia 2,9  83 Stdandar Chartered  4,5 

14 Bank UOB 4,0  49 Rabo Bank Indonesia 3,5  84 Bangkok Bank 4,4 

15 Citibank 5,4  50 Bank Kalbar 8,8  85 Bank Of Tokyo 3,2 

16 Bank Mega 6,0  51 Bank Sulteng 7,5  86 HSBC 4,6 

17 Bank Mizuho Indonesia 2,8  52 Bank Yogyakarta 7,5  87 Royal Bank Of Scotland 4,7 

18 Bank BTPN 9,9  53 Bank NTT 9,2  88 Bank Agris 3,2 

19 Bank Sumitomo Mitsui 2,1  54 Bank NTB 8,0  89 Bank Chinatrust 4,4 

20 Bank DBS Indonesia 4,1  55 Bank Mandri Taspen 9,5  90 Bank Rabobank 3,5 

21 Bank Aceh 7,2  56 Bank Kalteng 8,5  91 Bank Resona Perdania 3,4 

22 Bank Mestika 8,1  57 Bank Jasa Jakarta 4,0  92 BRI Agroniaga 4,8 

23 Bank Jateng 7,2  58 Bank Capital 4,7  93 Bank Bumi Arta 5,5 

24 Bank Jatim 6,4  59 Bank Metro Express 3,5  94 Bank Shinhan  3,5 

25 Bank Sulselbar 10,0  60 Bank Sultra 7,5  95 Bank Amar Indonesia 10,3 

26 BPD Bali 6,8  61 Bank Index Selindo 4,6  96 Bank Prima Master  3,8 

27 Bank KEB Hana Indonesia 3,2  62 Bank Windu Kentjana 4,4  97 Bank Bisnis Intern. 6,3 

28 Bank Mayapada 4,7  63 Bank Yudha Bhakti 6,1  98 Bank Kesejahteraan  6,5 

29 Bank Papua 7,5  64 Bank Maspion 4,4  99 Bank Fama Indonesia 5,3 

30 Bank MNC Internasional 3,3  65 Bank Antar Daerah 4,5  100 Bank Dinar Indonesia 4,4 

31 Bank Ekonomi 4,4  66 Bank Jambi 5,4  101 Bank Mayora 3,8 

32 Bank Nagari 6,9  67 Bank Ina Perdana 4,3  102 Bank Mitra Niaga 2,5 

33 Bank DKI 6,6  68 Bank SBI Indonesia 2,8  103 Bank Multi Arta  4,1 

34 Bank Nobu 3,8  69 Bank Sampoerna 6,3  104 Bank Nationalnobu 3,8 

35 Bank Sinarmas 5,7  70 Bank Nusantara Para. 5,1  105 Bank Woori Saudara  4,6 

        106 Bank Royal Indonesia 5,1 
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                              Lampiran 2 : Data Sampel NIM 

  Net Interest Margin (NIM) 

  2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 

BMRI 5,68 5,26 5,23 5,29 5,22 5,38 5,55 5,58 5,50 5,42 

BBRI 9,67 9,88 10,04 9,58 8,37 8,49 8,43 8,42 8,19 8,08 

BBCA 5,42 5,63 5,70 5,68 5,24 5,34 5,42 5,57 5,90 5,95 

BBNI 5,70 5,90 5,92 6,03 5,97 5,77 5,84 5,93 6,16 6,18 

CIMB 5,51 5,57 5,54 5,65 5,79 5,93 6,02 6,00 5,30 5,26 

BDMN 10,20 7,95 7,87 7,91 8,19 8,56 8,58 8,65 8,76 8,62 

BPER 5,17 5,21 4,75 5,13 5,52 5,07 4,38 5,39 3,87 4,37 

BPAN 3,98 4,46 4,53 4,64 4,09 4,13 4,18 4,19 3,90 3,96 

BBTN 5,69 5,37 5,50 5,76 5,93 5,89 6,00 5,83 5,39 5,35 

BMAY 5,47 5,29 5,19 5,08 5,17 5,35 5,32 5,16 4,58 4,56 

OCBC 5,05 4,85 4,84 4,80 4,37 4,20 4,24 4,17 3,87 4,05 

BBJB 6,54 6,77 6,76 6,89 6,00 6,88 7,12 6,76 8,16 8,16 

BBKP 4,27 4,33 4,54 4,55 4,12 4,34 4,52 4,56 3,64 3,55 

BUOB 5,71 5,57 5,24 5,14 5,27 5,21 5,17 5,07 4,56 4,44 

CITI 4,50 4,24 4,18 4,10 4,13 4,04 3,97 3,94 3,83 3,78 

             2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 

BMRI 5,52 5,68 5,94 5,89 5,87 5,94 5,41 5,41 5,63 5,90 

BBRI 8,25 8,55 9,06 8,93 8,78 8,51 7,57 7,88 8,08 8,13 

BBCA 6,04 6,18 6,45 6,46 6,49 6,53 6,53 6,57 6,61 6,72 

BBNI 6,09 6,11 6,08 5,95 6,13 6,20 6,52 6,53 6,50 6,42 

CIMB 5,48 5,52 5,41 5,42 5,44 5,50 5,22 5,07 5,17 5,17 

BDMN 8,60 8,46 7,51 7,11 7,28 7,31 7,15 7,07 7,11 7,14 

BPER 4,38 4,22 3,37 3,51 3,54 3,63 3,58 3,76 3,96 4,00 

BPAN 4,07 4,09 3,78 3,76 3,75 3,83 4,25 4,13 4,48 4,41 

BBTN 5,45 5,44 4,97 4,53 4,42 4,47 4,70 4,72 4,77 4,87 

BMAY 4,63 4,49 4,03 4,10 4,17 4,29 4,46 4,34 4,45 4,46 

OCBC 4,15 4,11 4,13 4,10 4,13 4,15 3,82 3,71 3,86 4,07 

BBJB 8,05 7,96 6,77 6,42 6,68 6,79 6,76 6,03 6,05 6,32 

BBKP 3,75 3,82 3,98 3,90 3,74 3,70 3,26 3,41 3,56 4,08 

BUOB 4,57 4,55 4,38 4,32 4,27 4,21 3,85 3,65 3,86 4,00 

CITI 3,80 3,84 4,19 4,22 5,68 5,35 4,21 3,94 5,30 5,35 
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Lampiran 3 : Data Sampel BOPO 

 

  Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

  2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 

BMRI 57,46 64,79 65,33 67,22 65,82 64,60 63,56 63,93 62,17 62,32 

BBRI 69,12 69,44 67,93 66,69 61,31 61,81 61,76 59,93 60,46 60,91 

BBCA 66,29 61,87 61,02 60,87 72,15 65,44 64,22 62,41 66,98 63,02 

BBNI 70,50 70,17 72,89 72,58 72,56 72,13 71,98 70,99 67,43 66,69 

CIMB 70,06 76,06 76,03 76,32 74,85 67,67 71,76 71,35 72,36 72,78 

BDMN 75,14 77,54 76,09 79,92 81,68 72,60 75,35 75,03 80,79 77,90 

BPER 82,89 82,34 81,52 85,42 84,51 81,69 83,55 84,51 86,24 83,53 

BPAN 86,79 82,91 76,06 80,26 77,27 77,12 78,08 78,74 77,74 77,61 

BBTN 83,80 83,90 84,14 81,75 81,18 80,54 80,26 80,74 83,17 83,31 

BMAY 93,24 90,79 90,91 92,15 87,59 86,97 86,96 87,71 89,54 87,75 

OCBC 84,01 82,49 81,16 79,85 80,34 80,35 79,20 78,93 79,09 77,98 

BBJB 77,25 75,47 78,03 80,02 76,00 75,89 76,76 80,02 74,40 75,93 

BBKP 82,36 82,18 83,64 82,05 82,36 80,79 80,73 81,42 81,71 81,03 

BUOB 76,59 76,23 76,73 77,55 75,54 73,53 73,41 74,61 75,74 77,50 

CITI 87,09 85,85 85,80 70,97 61,87 70,69 75,76 73,81 80,91 82,11 

             2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 

BMRI 63,00 62,41 63,58 64,77 64,95 64,98 65,02 65,02 70,26 69,67 

BBRI 61,54 60,58 62,96 63,58 65,82 65,37 68,04 69,26 69,40 67,96 

BBCA 62,76 61,52 67,65 64,40 63,07 62,43 67,44 64,79 64,88 63,22 

BBNI 66,82 67,09 69,19 68,57 70,63 69,78 70,55 87,41 78,59 75,48 

CIMB 72,55 73,03 75,50 77,26 81,59 86,25 98,01 97,91 97,93 97,75 

BDMN 81,37 82,86 89,59 69,75 71,11 76,61 85,31 84,02 85,17 85,56 

BPER 83,55 84,99 88,43 87,92 88,08 89,80 85,10 88,80 91,76 98,86 

BPAN 78,23 79,78 79,67 74,87 80,43 82,88 83,22 84,34 87,74 87,12 

BBTN 83,29 82,19 86,55 89,17 88,91 89,19 85,53 85,40 85,54 84,83 

BMAY 86,90 84,66 94,81 93,60 97,15 94,91 93,60 96,76 95,37 91,70 

OCBC 77,86 78,03 78,59 79,00 80,18 79,46 79,04 79,75 80,63 80,14 

BBJB 77,01 79,41 79,60 84,98 85,16 85,94 78,05 84,40 84,26 83,31 

BBKP 81,19 82,73 82,26 83,01 85,91 88,27 87,68 85,75 85,90 87,56 

BUOB 75,63 77,70 86,52 91,62 92,05 90,59 95,88 96,84 95,80 96,46 

CITI 84,13 85,83 85,06 79,67 80,27 89,20 81,42 90,00 91,23 89,20 
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Lampiran 4 : Data Sampel NPL 

 

  Non Performing Loan (NPL) 

  2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 

BMRI 2,43 2,22 2,41 2,18 2,18 1,95 1,91 1,74 1,90 1,77 

BBRI 3,05 3,64 3,26 2,30 2,73 2,38 2,33 1,78 1,97 1,81 

BBCA 0,66 0,65 0,55 0,49 0,58 0,53 0,43 0,38 0,41 0,42 

BBNI 4,09 4,03 3,83 3,61 3,58 3,44 3,39 2,84 2,79 2,55 

CIMB 2,80 2,69 2,65 2,68 2,73 2,52 2,45 2,33 2,47 2,25 

BDMN 3,10 3,17 3,14 2,71 2,79 2,83 2,75 2,62 2,80 2,62 

BPER 2,63 2,42 1,49 2,04 1,92 1,57 1,12 1,37 1,28 1,21 

BPAN 4,26 4,03 3,88 3,56 3,61 3,30 1,64 1,69 1,70 1,49 

BBTN 4,04 4,45 4,18 2,75 3,22 3,46 3,68 4,09 4,77 4,63 

BMAY 2,58 2,43 2,49 2,07 1,95 2,10 2,08 1,70 1,45 1,42 

OCBC 1,94 1,82 1,53 1,26 1,20 1,07 1,04 0,91 0,80 0,69 

BBJB 2,43 2,41 2,61 1,21 1,00 1,41 1,70 2,07 2,11 2,31 

BBKP 3,71 3,04 3,42 2,88 3,46 2,74 3,13 2,66 2,38 2,54 

BUOB 2,45 2,02 1,50 1,53 1,50 1,48 1,52 1,81 1,71 2,38 

CITI 2,31 2,31 1,46 1,42 1,03 0,77 0,80 0,76 0,61 0,71 

             2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 

BMRI 1,71 1,60 1,76 1,77 1,68 1,66 1,81 1,81 2,41 2,29 

BBRI 1,77 1,55 1,78 1,97 1,89 1,69 2,17 2,33 2,24 2,02 

BBCA 0,45 0,44 0,47 0,50 0,66 0,60 0,66 0,68 0,73 0,72 

BBNI 2,44 2,17 2,32 2,19 2,33 1,96 2,14 2,98 2,83 2,70 

CIMB 2,39 2,29 2,57 3,05 3,45 4,01 4,18 4,38 3,23 3,82 

BDMN 2,36 2,03 2,03 2,23 2,54 2,47 2,69 3,07 3,24 3,32 

BPER 1,12 1,04 1,00 1,45 1,44 1,70 1,62 2,15 2,50 2,74 

BPAN 1,43 2,13 2,15 2,08 2,02 2,05 1,68 1,78 2,30 2,41 

BBTN 4,88 4,05 0,74 5,01 4,85 4,01 4,78 4,70 4,50 3,42 

BMAY 1,76 2,15 2,06 2,72 2,57 2,24 2,83 3,68 4,34 3,81 

OCBC 0,72 0,73 0,76 1,10 1,13 1,34 1,39 1,28 1,34 1,30 

BBJB 2,46 2,83 3,82 3,97 4,14 4,15 4,19 3,65 3,52 2,91 

BBKP 2,29 2,26 2,56 2,60 3,09 2,78 2,71 2,88 2,86 2,83 

BUOB 2,23 1,63 1,76 2,60 3,51 3,72 3,98 2,17 2,33 2,68 

CITI 0,60 1,78 6,21 1,31 1,49 1,67 1,77 2,65 1,69 2,26 
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Lampiran 5 : Data Sampel FBI 

 

  Fee Based Income (FBI) 

  2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 

BMRI 67,93 73,43 76,25 71,65 78,97 81,42 82,23 77,66 80,95 82,75 

BBRI 85,75 90,22 89,06 76,20 84,03 82,13 85,23 79,85 89,62 89,25 

BBCA 54,44 55,87 58,27 61,67 61,60 65,45 65,68 68,61 71,10 73,20 

BBNI 73,27 76,08 78,29 70,37 74,36 73,61 76,82 77,52 82,57 84,00 

CIMB 87,28 93,42 92,35 92,73 94,54 96,55 91,49 92,24 83,72 99,17 

BDMN 94,80 99,04 99,52 98,33 98,57 97,11 103,45 100,57 13,37 105,39 

BPER 83,93 85,65 97,00 83,06 86,82 95,22 94,51 89,52 89,92 91,78 

BPAN 75,37 79,41 82,03 80,36 80,49 87,83 86,67 88,46 86,92 88,96 

BBTN 110,33 110,79 112,27 102,56 102,77 108,30 110,44 100,00 98,19 110,58 

BMAY 85,43 82,98 85,82 88,86 90,45 89,40 88,47 87,34 82,55 84,98 

OCBC 83,58 85,74 83,71 87,04 85,50 91,84 93,93 86,79 90,22 97,99 

BBJB 70,17 71,85 67,68 72,95 56,00 65,48 64,95 74,09 83,24 80,77 

BBKP 58,58 70,74 82,55 85,01 75,21 90,06 82,63 83,81 76,68 78,22 

BUOB 92,30 101,67 93,08 91,70 98,24 92,86 93,13 96,64 91,48 96,89 

CITI 70,00 62,84 70,56 66,65 69,26 71,01 75,54 71,35 69,99 66,66 

             2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 

BMRI 85,65 82,97 86,61 85,40 84,34 82,02 83,80 83,80 84,27 87,05 

BBRI 90,88 88,54 92,01 94,00 85,29 81,68 80,47 87,87 84,89 86,88 

BBCA 73,85 75,35 77,11 75,51 75,88 76,77 74,91 75,69 78,10 81,06 

BBNI 84,69 85,30 88,39 80,28 85,74 87,81 87,76 87,63 87,67 87,77 

CIMB 89,92 90,34 98,37 93,83 94,53 95,62 92,35 92,76 92,04 94,87 

BDMN 99,00 95,06 94,12 98,93 91,34 92,60 92,74 89,57 91,09 87,53 

BPER 94,51 89,26 93,48 91,54 88,05 89,13 88,79 89,96 88,18 87,84 

BPAN 89,75 87,71 89,13 91,45 90,50 90,51 92,24 96,40 96,93 94,22 

BBTN 109,94 104,42 100,53 105,17 105,84 108,86 109,71 109,94 105,71 108,78 

BMAY 86,42 87,04 88,91 90,80 91,13 92,67 91,89 89,71 88,69 85,13 

OCBC 97,03 92,49 100,83 91,50 83,55 93,59 84,61 87,32 89,72 98,05 

BBJB 82,16 96,37 78,18 80,49 79,72 93,18 74,57 67,47 70,73 88,13 

BBKP 87,28 85,80 81,45 82,18 77,11 83,39 80,32 82,26 84,88 86,34 

BUOB 94,16 91,15 96,20 93,87 93,68 89,31 83,91 83,93 92,48 95,17 

CITI 78,77 83,39 78,64 85,95 82,59 87,66 80,93 81,49 74,31 77,15 
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Lampiran 6 : Data Sampel LDR 

   

 

  Loan to Deposit Ratio (LDR) 

  2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 

BMRI 31,30 25,47 24,55 25,55 21,35 22,59 22,91 23,30 22,45 23,74 

BBRI 9,77 10,20 9,92 11,19 11,94 11,86 12,94 14,56 11,84 12,13 

BBCA 22,77 22,87 23,38 25,99 30,31 31,19 28,84 28,52 26,21 25,99 

BBNI 21,95 23,70 24,16 24,28 21,67 23,78 23,65 24,55 24,72 24,85 

CIMB 10,93 14,84 15,30 15,86 20,74 26,47 17,81 17,40 17,99 17,34 

BDMN 24,44 26,62 24,60 22,40 15,76 24,87 22,47 21,58 18,81 29,00 

BPER 16,49 13,90 12,43 12,08 14,39 14,43 11,41 11,64 12,02 12,16 

BPAN 15,63 17,14 18,02 19,91 14,94 16,04 14,87 14,77 13,67 12,55 

BBTN 12,00 7,13 6,73 6,82 8,26 6,54 5,48 5,96 6,66 5,60 

BMAY 26,04 26,08 23,14 22,24 21,11 21,28 19,10 17,55 19,58 17,00 

OCBC 17,04 14,29 15,87 14,88 15,24 16,49 13,91 15,79 13,40 13,96 

BBJB 4,85 7,29 10,28 5,54 5,28 9,23 7,50 4,92 4,56 15,65 

BBKP 12,21 11,95 11,84 13,90 12,65 11,84 11,94 13,52 13,38 15,29 

BUOB 20,39 21,19 19,92 19,25 25,65 21,92 20,13 19,03 21,82 19,05 

CITI 42,62 70,99 42,51 49,37 45,29 44,50 46,20 51,70 60,86 61,18 

             2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 

BMRI 23,75 23,52 19,25 19,95 20,33 20,14 21,70 20,82 21,74 22,34 

BBRI 11,62 12,67 9,94 10,24 11,22 11,24 11,95 12,43 12,03 12,95 

BBCA 27,07 26,60 26,51 24,03 22,76 22,94 26,36 26,64 29,27 25,33 

BBNI 26,08 24,86 24,72 21,89 25,09 20,26 23,70 19,36 19,72 19,50 

CIMB 17,54 17,35 17,09 15,55 14,58 13,49 13,30 14,25 14,94 14,98 

BDMN 35,18 32,98 22,30 35,91 29,16 25,89 13,11 22,86 16,27 15,30 

BPER 11,41 10,47 10,85 11,97 11,15 10,93 15,44 13,00 13,18 11,90 

BPAN 12,47 12,07 11,71 13,26 13,30 11,40 9,72 8,45 6,76 6,57 

BBTN 5,45 6,65 6,24 5,68 5,68 6,45 6,34 6,68 6,46 6,77 

BMAY 15,28 15,53 11,34 11,65 10,25 10,38 14,39 12,84 11,96 16,06 

OCBC 14,03 14,00 12,20 12,33 11,44 10,97 11,82 10,67 9,45 9,13 

BBJB 14,13 13,34 16,30 14,17 12,73 14,83 13,43 13,94 13,86 16,70 

BBKP 14,69 15,38 12,85 13,50 13,92 13,76 13,55 14,75 15,33 15,26 

BUOB 19,32 16,47 25,11 29,73 27,77 32,38 46,88 54,05 55,65 62,88 

CITI 71,38 71,31 77,11 70,70 67,61 65,66 66,93 67,96 68,64 66,35 
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Lampiran 7 : Data Total Aset Perbankan  

 

 

Jumlah Aset Bank                                                         

(Rp. Miliar)
Presentase Total Aset 

Jumlah Aset Bank                                                         

(Rp. Miliar)
Presentase Total Aset 

BMRI 563.105 13,68% BMRI 648.250 13,58%

BBRI 535.209 13,01% BBRI 606.370 12,70%

BBCA 436.795 10,61% BBCA 488.498 10,23%

BBNI 321.534 7,81% BBNI 370.716 7,77%

CIMB 192.612 4,68% CIMB 211.427 4,43%

BDMN 130.474 3,17% BDMN 152.021 3,18%

BPER 132.130 3,21% BPER 165.542 3,47%

BPAN 141.450 3,44% BPAN 154.128 3,23%

BBTN 111.748 2,72% BBTN 131.169 2,75%

BMAY 111.161 2,70% BMAY 134.445 2,82%

OCBC 79.141 1,92% OCBC 97.524 2,04%

BBJB 66.993 1,63% BBJB 66.720 1,40%

BBKP 62.763 1,53% BBKP 66.184 1,39%

BUOB 59.373 1,44% BUOB 71.382 1,50%

CITI 61.761 1,50% CITI 64.283 1,35%

3.006.249 73% 3.428.659 72%

Jumlah Aset Bank                                                         

(Rp. Miliar)
Presentase Total Aset 

Jumlah Aset Bank                                                         

(Rp. Miliar)
Presentase Total Aset 

BMRI 757.039 13,99% BMRI 807.551 13,64%

BBRI 778.046 14,38% BBRI 845.998 14,29%

BBCA 542.716 10,03% BBCA 582.241 9,84%

BBNI 393.466 7,27% BBNI 478.716 8,09%

CIMB 226.910 4,19% CIMB 233.235 3,94%

BDMN 163.356 3,02% BDMN 157.860 2,67%

BPER 185.094 3,42% BPER 182.411 3,08%

BPAN 159.092 2,94% BPAN 169.140 2,86%

BBTN 144.582 2,67% BBTN 171.807 2,90%

BMAY 135.286 2,50% BMAY 148.933 2,52%

OCBC 103.111 1,91% OCBC 120.480 2,04%

BBJB 70.172 1,30% BBJB 82.971 1,40%

BBKP 74.733 1,38% BBKP 89.334 1,51%

BUOB 80.049 1,48% BUOB 86.647 1,46%

CITI 64.458 1,19% CITI 73.670 1,35%

3.878.110 72% 4.230.994 72%

( Total Aset Bank Umum Konvensional : Rp. 4.115.003 Miliar )

Tahun 2012 (Desember) Tahun 2013 (Desember)

( Total Aset Bank Umum Konvensional : Rp. 4.773.892 Miliar )

( Total Aset Bank Umum Konvensional : Rp. 5.410.098 Miliar ) ( Total Aset Bank Umum Konvensional : Rp. 5.919.390 Miliar )

Tahun 2014 (Desember) Tahun 2015 (Desember)
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Lampiran 8 : Output E-views 9 Uji Normalitas dan Multikolinieritas 
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Lampiran 9 : Output E-views 9 Uji Heteroskedastisitas 
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Lampiran 10 : Output E-views 9 Uji Autokorelasi 
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Lampiran 11 : Output E-views 9 Uji Chow 
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Lampiran 12 : Output E-views 9 Uji Hausman 
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Lampiran 13 : Output E-views 9 Tabel Distribusi t 
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Lampiran 14 : Output E-views 9 Regresi Fixed Effect (Uji Hipotesis) 

 

Keterangan: 

Uji F : Hipotesis (Ha) diterima karena nilai Prob(F-statistic) < 5% atau seluruh 

variabel independen diasumsikan mempengaruhi variabel dependen. 

Uji t : Output Eviews 9 adalah pengujian dua arah (Two-Tailed Test). Berdasarkan 

petunjuk Eviews 9, nilai probabilitas untuk melakukan pengujian hipotesis 

satu arah (One-Tailed Test) dapat dihitung dengan ketentuan: 

Hipotesis Alternatif Koefisien Regresi Nilai Probabilitas (Prob.) 

Ha : β  ≥ 0 Positif      Output Prob. Eviews ÷ 2  

Ha : β  ≥ 0 Negatif      1 – (Output Prob. Eviews ÷ 2) 

Ha: β ≤  0 Negatif      Output Prob. Eviews ÷ 2 

Ha: β ≤  0 Positif      1 – (Output Prob. Eviews ÷ 2) 
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Lampiran 15 : Representation Output Regresi E-views 9  
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