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ABSTRACK 

 

This research investigates the impact of Cost Of Fund (COF) using 

Weighted Average Cost Of Fund (WACOF) method on bank’s Net Interest Margin 

(NIM) and Return On Assets (ROA). 

The data being used in this research is secondary data from quarterly 

publication report period March 2001 up to December 2008 from PT Bank X 

(Persero) Tbk. This research used Simple Linear Regression Method with 

Ordinary Least Square (OLS). 

The results from this research indicate that COF is negatively related to 

NIM and ROA. The other results show that COF influences bank’s NIM and ROA 

significantly. 

 

Key words: COF, Profitability, NIM, and ROA 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Lembaga keuangan khususnya perbankan mempunyai peranan strategis 

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang 

Perbankan No. 7 tahun 1992 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang 

Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.   

Kegiatan utama bank secara garis besar meliputi tiga kegiatan utama yaitu, 

pertama bagaimana bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, kedua setelah 

dana terhimpun bagaimana bank tersebut menggunakan dananya dalam arti 

menyalurkan kembali kepada masyarakat agar penggunaan dana tersebut 

mempunyai dampak yang positif dan ketiga adalah pelayanan (jasa) yang 

diberikan oleh bank kepada masyarakat  (Riyadi, 2006: 65). 

Berdasarkan kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis 

besar kegiatan bank adalah menghimpun dana dan mengalokasikan dana agar 

penggunaan dana tersebut berdampak positif bagi bank dan juga masyarakat serta 
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memberikan pelayanan atau jasa keuangan untuk memperlancar kegiatan ekonomi 

masyarakat. 

Sumber dana tradisional terbesar yang dihimpun oleh bank dari masyarakat 

atau dana pihak ketiga dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sumber dana 

bank merupakan penggerak beroperasinya suatu bank dan sumber dana bank 

tersebut memiliki harga berupa biaya bunga yang harus dibayar oleh bank yang 

disebut interest cost. Di pihak lain, sumber penggunaan dana bank atau disebut 

juga aktiva produktif yang merupakan sumber pendapatan bank yang disebut 

dengan interest income. 

Biaya dana bank atau cost of fund (Siamat, 2004: 122) adalah  

“Biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk setiap rupiah yang 

dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum memperhitungkan 

ketentuan cadangan likuiditas wajib atau reserve requirement. 

Tinggi rendahnya biaya dana bagi setiap bank tergantung dari 

struktur dana yang dihimpun bank tersebut.” 

 

Dengan mengetahui jumlah biaya dana yang dikeluarkan oleh suatu bank, 

maka dapat diperkirakan berapa besarnya kemungkinan keuntungan yang akan 

diperoleh dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi oleh bank 

dalam usaha memaksimalkan pendapatannya. Perhitungan biaya dana (Cost of 

Fund) menjadi sangat penting karena pada akhirnya hal ini akan sangat terkait 

dengan perhitungan biaya dana yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit yang biasa disebut Cost Of Loanable Fund (COLF). Besarnya 

reserve requirement akan sangat berpengaruh terhadap COLF yang pada akhirnya 

akan berpengaruh terhadap penetapan harga atas dana yang akan disalurkan dalam 

bentuk kredit.  
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Salah satu tujuan bank sebagai badan usaha adalah meraih laba yang 

maksimal. Jika profitabilitas bank berada pada kondisi yang baik, bank akan 

memperoleh laba yang cukup untuk meningkatkan cadangan modalnya sehingga 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dananya pada 

bank tersebut. Selanjutnya, jika kepercayaan masyarakat meningkat, bank akan 

mudah memperoleh dana yang bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu, 

pengukuran profitabilitas penting untuk menjaga produktivitas dan juga sebagai 

indikator kelangsungan usaha. 

Penetapan tingkat suku bunga dana pihak ketiga merupakan biaya atas 

sumber dana yang dimiliki oleh bank. Setiap ada perubahan pada tingkat bunga 

akan berpengaruh pada kemampuan bank dalam menjual produk aktivanya seperti 

kredit. Dalam menjalankan usaha bank, manajemen bank harus memperhitungkan 

seluruh biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan mobilisasi sumber dana dengan 

cermat dan akurat agar dapat meminimalisasi kerugian akibat pemasaran produk-

produk aktiva yang tidak kompetitif.  

Sistem fundamental perbankan juga perlu didukung dengan adanya 

operasional perbankan yang efisien. Kinerja bank yang efisien memungkinkan 

bank untuk menekan biaya serendah mungkin sehingga bank tersebut mampu 

mengoptimalkan profitabilitasnya. Dalam artikel “Menengok Kembali 

Intermediasi di Sektor Keuangan” yang dibuat oleh Agus Sugiarto (2005) 

menyatakan bahwa pengusaha akan mencari biaya dana (cost of fund) yang 

semurah mungkin karena dengan cost of fund yang rendah tersebut dapat 
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diharapkan dapat memperoleh keuntungan usaha yang lebih besar sehingga unsur 

cost of fund merupakan faktor fundamental dalam setiap pembiayaaan usaha. 

Dalam kondisi dimana persaingan antarbank yang semakin ketat, dengan 

akses dukungan terhadap informasi yang semakin transparan bagi semua pihak, 

baik nasabah, bank pesaing maupun lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan 

dengan bank, manajemen bank dituntut untuk dapat mengetahui pergerakan biaya 

atas dana yang dihimpunnya. Hal ini penting agar terdapat keseimbangan antara 

biaya dana yang menjadi beban bank dengan tingkat keuntungan yang diharapkan 

oleh bank. Pertanyaan yang muncul adalah dengan adanya biaya dana yang harus 

diperhitungkan oleh bank, seberapa besar pengaruhnya terhadap NIM dan ROA 

bank. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam 

mengenai pengaruh biaya dana terhadap NIM dan ROA bank, oleh karena itu 

penulis memilih judul penelitian ”ANALISIS PENGARUH COST OF FUND  

TERHADAP NIM DAN ROA PT BANK X (Persero) TBK  PERIODE 2001-

2008”. 

1.2 Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan keterbatasan yang dialami penulis seperti keterbatasan dalam 

waktu, tenaga, dan biaya dalam pengkajian teori yang relevan dan pelaksanaan 

penelitian di lapangan, maka penelitian ini dibatasi pada masalah yang terkait 

dengan pengaruh cost of  fund (COF) terhadap Net Interest Margin (NIM) dan  

Return On Asset (ROA). 
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Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan PT Bank X (Persero) 

Tbk yaitu neraca dan laporan laba/rugi triwulanan dari tahun 2001 sampai dengan 

tahun 2008. Metode perhitungan untuk COF menggunakan metode Weighted 

Average Cost of Fund (WACOF). Data yang dipergunakan untuk perhitungan 

COF dalam penelitian hanya mencakup jenis sumber dana yaitu giro, tabungan, 

dan deposito; tingkat suku bunga masing-masing sumber dana, reserve 

requirement untuk masing-masing periode. Data lain seperti biaya overhead tidak 

dimasukkan ke dalam perhitungan COF dengan metode WACOF dalam penelitian 

ini. Mengingat keterbatasan dimaksud dalam metode perhitungan profitabilitas, 

penulis menggunakan rasio-rasio Net Interest Margin (NIM) dan Return On 

Assets (ROA).  

1.3 Perumusan Masalah 

 

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

“Seberapa besar pengaruh Cost of Fund (COF) terhadap NIM dan ROA 

pada PT Bank X (Persero) Tbk  pada periode 2001-2008?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

 Dari penelitian dan analisis yang akan dilakukan, penulis mengharapkan 

dapat mengetahui : 
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1) Perkembangan  COF, NIM, dan ROA PT Bank X (Persero) Tbk. 

2) Pengaruh Cost of Fund (COF) terhadap NIM dan ROA PT Bank X (Persero) 

Tbk. 

3) Seberapa besar pengaruh Cost of Fund (COF) terhadap NIM dan ROA PT 

Bank X (Persero) Tbk. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

1) Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan mengenai perbankan khususnya bagi mereka yang ingin 

memperdalam bagaimana COF mempengaruhi NIM dan ROA bank.  

2) Jika dimungkinkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai masukan bagi PT Bank X (Persero) Tbk dalam memperhitungkan 

biaya dana yang tepat agar dapat menghasilkan profitabilitas terutama rasio 

NIM dan ROA yang maksimal. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Membahas latar belakang penelitian, pembatasan masalah penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Pada bab ini berisikan kajian pustaka yang menjadi dasar teori dari 

penelitian yang mencakup pengertian dan fungsi pokok bank, jenis dan 
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usaha bank, pengertian dana bank, sumber dana bank, perhitungan 

COF dengan menggunakan metode WACOF, pengertian profitabilitas 

bank, rasio NIM, ROA, penelitian sebelumnya, kerangka pikiran dan 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, model dan variabel 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data 

dan metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi mengenai gambaran sejarah singkat dan perkembangan 

bank, struktur organisasi, tugas pokok, produk, dan usaha PT Bank X 

(Persero) Tbk, serta analisis perkembangan COF PT Bank X (Persero) 

Tbk, analisis perkembangan profitabilitas PT Bank X (Persero) Tbk 

dan analisis pengaruh COF terhadap NIM dan ROA pada PT Bank X 

(Persero) Tbk. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh 

dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta peneliti memberikan saran 

yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT Bank X 

(Persero) Tbk dalam meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II   

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1  Pengertian Dan Fungsi Pokok Bank 

 

2.1.1  Pengertian Bank 

 

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dengan melihat pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa bank adalah 

sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa 

giro, tabungan, deposito dan simpanan lainnya dari pihak yang kelebihan dana 

kemudian menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana dalam bentuk 

kredit atau bentuk lainnya. 

2.1.2 Fungsi Pokok Bank 

 

Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut : 

a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi. 
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b. Menciptakan uang. 

c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 

d. Menawarkan jasa keuangan lain. 

 

2.2  Jenis Dan Usaha Bank 

 

2.2.1  Jenis Bank 

 

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang telah 

direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, bank dibagi 

menjadi dua jenis yaitu : 

 

1) Bank Umum 

 Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 

 

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 
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 Dilihat dari pengertian di atas, bank umum melaksanakan seluruh fungsi 

perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan dana dan memperlancar lalu 

lintas pembayaran giral. Sementara itu, BPR mempunyai keterbatasan wilayah 

operasional misalnya hanya di wilayah kabupaten saja. BPR tidak diperbolehkan 

mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral karena tidak diizinkan dalam 

menyelenggarakan transaksi lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, 

penghimpunan dana yang hanya boleh dilakukan dalam bentuk tabungan dan 

deposito.  

2.2.2 Usaha Bank Umum 

 

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut UU No. 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat 

yang dimaksud. 

Analisis Pengaruh..., Tita Hanisa Utami, Ma.-Ibs, 2009



 

 

11 

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya 

tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang 

dimaksud. 

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

5. Obligasi. 

6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. 

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 

(satu) tahun. 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

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

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

kontrak. 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat. 
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l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

2.3 Sumber Dana Bank 

 

 

 Bagi setiap bank sumber dana merupakan faktor yang sangat dominan untuk 

dapat melakukan kegiatan usahanya. Dalam pembahasan struktur sumber dana 

pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu sumber dana pihak 

pertama yang berasal dari pemilik berupa modal disetor, laba yang ditahan, laba 

tahun berjalan, cadangan pemupukan modal dan cadangan penyisihan aktiva 

produktif. Sumber dana yang kedua adalah sumber dana yang berasal dari pihak 

kedua yaitu dana yang berasal dari pasar uang dan pasar modal. Sumber dana 

yang terakhir adalah sumber dana yang berasal dari pihak ketiga berupa giro, 

tabungan, deposito berjangka, dan kewajiban segera lainnya. 

 Bila dikaitkan dengan pengertian dana-dana bank, yaitu dana yang masuk 

dan keluar, maka dana yang masuk termasuk ke dalam pasiva, sedangkan dana 

yang keluar terlihat pada sisi aktiva. Jadi, bagaimana bank mengelola sumber 

dananya adalah bagian dari manajemen pasiva, sedangkan bagaimana bank 

mengelola alokasi dananya adalah  bagian dari manajemen aktiva. 
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 Ini berarti melalui manajemen pasiva, bank berupaya menghimpun dana dari 

berbagai pihak termasuk dari pihak bank yang sendiri dan juga dari masyarakat. 

Dana tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional bank 

termasuk menyalurkan dalam bentuk kredit dengan memperhitungkan cost dan 

benefit dalam setiap transaksi. 

Dalam pembahasan manajemen pasiva hanya meliputi satu kegiatan utama 

bank yang meliputi seluruh aktivitas yang tampak pada sisi pasiva atau di neraca 

akan tampak pada sisi kredit.  

 Sesuai dengan badan usaha pada umumnya, sisi pasiva pada neraca suatu 

bank terdiri dari bagian utang (giro, tabungan, deposito dan pinjaman yang 

diterima), modal yang berasal dari pasar modal dan pasar uang, dan modal sendiri.  

 Menurut Taswan (2006: 32),  

“Manajemen pasiva pada dasarnya merupakan pengelolaan sumber 

dana melalui mobilisasi dana”.  

 

 Ini berarti manajemen pasiva merupakan proses pengendalian dan 

pengelolaan seluruh sumber dana dengan biaya seminimal mungkin.  

 Mengelola pasiva bank menjadi sangat penting karena berkaitan dengan 

usaha-usaha yang dilakukan oleh bank untuk: 

a. Meminimumkan biaya dana bank. 

b. Menjalin hubungan yang baik dengan nasabah. 

c. Pemeliharaan sumber dana akibat kondisi ekonomi dan moneter. 
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2.3.1 Prioritas Penggunaan Dana 

 

 Bank mempunyai prioritas utama dalam penggunaan dana yang 

dihimpunnya yaitu dalam bentuk cadangan likuiditas yang terdiri dari cadangan 

primer, cadangan sekunder, kredit, investasi, dan aktiva tetap.  

 

1)  Cadangan Primer 

 Cadangan primer atau primary reserve dimaksudkan antara lain untuk 

memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi bank 

sehari-hari termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan 

kredit nasabah. Cadangan ini juga digunakan untuk penyelesaian kliring antar 

bank dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus segera dibayar. Cadangan 

primer terdiri dari: 

a. Uang kas yang ada di dalam bank. 

b. Saldo rekening giro pada bank sentral dan bank-bank lain. 

c. Warkat-warkat yang ada dalam proses penagihan. 

 

2)  Cadangan Sekunder 

 Prioritas kedua penggunaan dana adalah bentuk cadangan sekunder atau 

secondary reserve yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas 

yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari satu tahun dan untuk memperoleh 

keuntungan. Fungsi cadangan sekunder antara lain: 

a. Memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan musiman dari penarikan 

simpanan dan pencairan kredit dalam jumlah besar yang telah diperkirakan. 
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b. Memenuhi kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi dan kebutuhan 

lainnya yang sebelumnya tidak diperkirakan. 

c. Sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi. 

d. Memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek jika terjadi penarikan yang 

tidak diperkirakan oleh nasabah. 

Cadangan sekunder di Indonesia dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), sertifikat deposito, surat utang negara. 

 

3)  Penyaluran Kredit 

 Prioritas ketiga dalam penggunaan dana bank adalah pemberian kredit 

kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank. 

Penyaluran kredit merupakan kegiatan bank dalam menjalankan fungsi 

intermediasinya.  

 

4)  Investasi 

 Penggunaan dana untuk investasi dilakukan dengan penanaman dana dalam 

surat-surat berharga yang  berjangka panjang. Tujuan penggunaan dana ini adalah 

untuk memaksimalkan penghasilan. Pengalokasian dana untuk prioritas ini 

diharapkan akan memberikan pendapatan yang memadai sehingga sifat aset ini 

biasanya lebih permanen atau mempunyai jangka waktu yang lebih panjang 

dibandingkan cadangan sekunder. Instrumen untuk investasi antara lain saham 

yang dibeli melalui bursa efek dan obligasi. 
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5)  Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya 

 Penempatan kekayaan bank dalam sarana dan prasarana pendukung operasi 

bank. 

2.3.2 Penggunaan Dana Menurut Sifat Aktiva 

 

 Penggunaan dana berdasarkan sifat aktiva menurut Boy Leon dan Sonny 

Ericson (2007: 65) adalah pengalokasian dana ke dalam bentuk aktiva yang dapat 

memberikan hasil dan aktiva yang tidak memberikan hasil.  

 

1)  Aktiva Tidak Produktif (Non Earning Asset) 

 Aktiva tidak produktif adalah penempatan dana ke dalam aktiva yang tidak 

memberikan hasil bagi bank yang terdiri dari: 

 

a. Alat Likuid (cash assets), yaitu aktiva yang dapat digunakan setiap saat untuk 

memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Urutan cash asset yaitu kas, giro pada 

bank Indonesia, giro pada bank lain. 

b. Aktiva tetap dan inventaris, sesuai dengan ketentuan bank yang hanya 

diperkenankan menggunakan maksimal 50% dari total modalnya untuk 

membiayai seluruh kebutuhan aktiva tetap dan inventaris. 
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2) Aktiva Produktif (Earning Assets) 

Aktiva produktif menurut Boy Leon dan Sonny Ericson (2007: 66) 

yaitu:  

“Semua penempatan dalam rupiah dan valas dengan maksud 

memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana 

dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan yang 

digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional termasuk 

biaya bunga, biaya personalia, dan biaya operasional lainnya”.  

 

 

Komponen aktiva produktif terdiri dari: 

a. Kredit yang diberikan, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan pembagian hasil keuntungan. 

b. Penempatan pada bank lain dalam bentuk call money, deposito berjangka, 

sertifikat deposito. 

c. Surat-surat berharga, yaitu penempatan dana dalam bentuk surat berharga 

jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan keuntungan bank. 

Instrumen surat berharga meliputi Sertifikat Bank Indonesia, SBPU, reksa 

dana, commercial paper. 

d. Penyertaan modal, yaitu penempatan dana dalam bentuk saham secara 

langsung (direct investment) pada bank atau lembaga keuangan lain. 
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2.3.3 Sumber Dana Pihak Ketiga 

 

 Bila ditinjau dari segi biaya yang harus dibayar oleh bank, sumber dana 

pihak ketiga dapat dikelompokkan menjadi Dana Berbiaya dan Dana Tidak 

Berbiaya (Riyadi, 2006: 79). 

 

1) Sumber Dana Berbiaya 

 Sumber dana berbiaya adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, yang 

terdiri atas: 

a. Giro 

 Giro atau demand deposit adalah simpanan yang digunakan sebagai alat 

pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara 

pemindahbukuan.  

 Giro dapat ditarik setiap saat sehingga giro merupakan sumber dana jangka 

pendek dan labil. Bagi pihak nasabah rekening giro, sifat penarikan tersebut 

menjadikan giro sebagai alat pembayaran yang efisien yang akan sangat 

membantu dalam transaksi keuangan sehari-hari. Umumnya pemilik 

rekening giro adalah pengusaha atau pihak yang memiliki kegiatan yang 

membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk cek. Bagi pihak bank, giro 

merupakan sumber dana berbiaya rendah. Namun karena sifat penarikannya, 

bank harus dapat mengikuti perilaku penarikan nasabah gironya karena 

mobilitas dana giro akan mempengaruhi pola manajemen likuiditas bank. 
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 Bank memberikan jasa giro untuk saldo yang ada pada rekening giro. Jasa 

giro yang diberikan oleh bank cenderung lebih rendah dibandingkan dengan 

sumber dana lainnya seperti tabungan dan deposito. Penetapan tingkat jasa 

giro merupakan otorisasi bank yang bersangkutan. 

 

b. Tabungan 

 Tabungan (saving deposit) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Pada awalnya tabungan 

di Indonesia hanya ada tiga jenis yaitu Tabanas, Taska, dan ONH. Namun 

setelah Pakto 27, 1988 produk-produk tabungan menjadi sangat bervariasi. 

Hal tersebut terjadi karena diberikannya kebebasan perbankan untuk 

menyelenggarakan program tabungan sendiri. Biaya dana yang berasal dari 

tabungan merupakan biaya dana yang relatif mahal. Biaya dana untuk 

tabungan lebih tinggi dari jasa giro namun lebih rendah dari bunga deposito 

berjangka. Perhitungan bunga atas tabungan dapat dilakukan berdasarkan 

saldo harian, saldo rata-rata atau saldo terendah dari tabungan. 

 

c. Deposito Berjangka 

 Deposito berjangka (time deposit) adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara 

penyimpan dengan bank. Jangka waktu deposito umumnya 1 bulan, 3 bulan, 

6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Deposito berjangka hanya dapat ditarik atau 
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dicairkan pada saat jatuh temponya oleh pihak yang namanya tercantum 

dalam bilyet deposito. Untuk deposito yang ditarik oleh deposan sebelum 

jatuh tempo sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya, bank mengenakan 

pinalti kepada deposan dan hak pendapatan bunga tidak diperhitungkan oleh 

bank  atas deposito berjangka tersebut. 

 Bagi bank, deposito berjangka merupakan sumber dana mahal. Keuntungan 

bagi bank adalah penyediaan likuiditas untuk kebutuhan penarikan dana ini 

hampir dapat diprediksi secara tepat. Tingkat bunga deposito yang berikan 

oleh bank relatif lebih tinggi dibandingkan jasa giro atau jenis simpanan 

lainnya.  

 

d. Kewajiban-Kewajiban Lainnya 

 Kewajiban lainnya adalah sumber dana yang berasal dari pihak ketiga atau 

kewajiban bank kepada pihak ketiga, selain kewajiban berupa giro, 

tabungan, dan deposito berjangka. 

• Kewajiban Segera Yang Dapat Dibayar 

Kewajiban segera yang dapat dibayar adalah semua kewajiban rupiah 

yang dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya 

transfer masuk yang belum dibayar, hasil inkaso keluar yang belum 

dibayar dan semua kewajiban bank kepada pemerintah pusat seperti 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta 

kewajiban pajak lainnya dimana bank yang bersangkutan bertindak 
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sebagai Wajib Pungut Pajak (WAPU) yang  harus disetorkan ke kas 

negara. 

• Surat Berharga Yang Diterbitkan 

 Dalam perhitungan komponen dana pihak ketiga yang terkait dengan 

perhitungan besarnya Giro Wajib Minimum (GWM) yang harus 

dipelihara oleh bank, maka semua surat pengakuan utang jangka 

pendek dan jangka panjang dalam rupiah yang diterbitkan oleh bank 

kepada pihak ketiga bukan bank, seperti Surat Berharga Pasar Uang 

(SBPU) dan obligasi termasuk dalam kelompok dana pihak ketiga 

untuk perhitungan besarnya GWM yang harus dipelihara oleh bank. 

• Pinjaman Yang Diterima 

Pinjaman yang diterima adalah pinjaman dalam rupiah dari pihak 

ketiga berupa pinjaman subordinasi, dana pengelolaan dan pinjaman-

pinjaman yang diterima oleh bank. 

• Setoran Jaminan 

Setoran jaminan adalah semua setoran pihak ketiga kepada bank untuk 

keperluan suatu transaksi. Sebagai contoh, untuk dapat melakukan 

transaksi seperti Letter of Credit (L/C) Impor,  pihak bank mewajibkan 

nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan 

atas pembukaan L/C sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian 

(prudential banking). Setoran yang diserahkan oleh nasabah tersebut 

merupakan sumber dana murah bagi bank yang bersangkutan. 
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2) Dana Tidak Berbiaya 

 Hampir sebagian besar sumber dana bank memiliki beban biaya yang harus 

ditanggung oleh bank terutama sumber dana yang berasal dari pihak ketiga dan 

pihak kedua. Namun terdapat beberapa jenis dana yang tidak mengandung unsur 

biaya dimana bank tidak membayar sejumlah uang tertentu sebagai biaya bunga.

 Dana-dana yang merupakan dana tidak berbiaya adalah:  

a. Modal yang disetor (modal saham). 

b. Agio saham. 

c. Laba tahun berjalan. 

d. Laba yang ditahan. 

e. Cadangan umum. 

f. Cadangan tujuan lainnya. 

g. Deposito berjangka yang telah jatuh tempo dan belum dicairkan oleh nasabah. 

h. Transfer masuk yang belum dibayar. 

i. Hasil inkaso keluar yang belum dibayar. 

j. Utang pajak kepada pemerintah pusat, asalkan tidak lewat waktu (terlambat) 

pada saat membayarnya. 

2.3.4 Faktor Yang Mempengaruhi Sumber Dana Bank 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber dana bank dapat berubah sejalan 

dengan perubahan teknologi dan informasi yang dapat ditawarkan oleh suatu bank 

(Riyadi, 2006: 82). Manajemen bank harus memahami bahwa faktor-faktor 

tersebut dapat mempengaruhi jumlah sumber dana yang dapat dihimpun dan 
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dipertahankan oleh banknya. Beberapa faktor yang mempengaruhi sumber dana 

bank diantaranya adalah: 

a. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. 

b. Tingkat suku bunga yang ditawarkan. 

c. Fasilitas yang diberikan oleh bank. 

d. Kemudahan pelayanan, seperti tersedianya ATM. 

e. Jarak atau lokasi dimana bank beroperasi. 

f. Anggapan terhadap risiko bank yang bersangkutan, jika nasabah merasa aman 

maka kecenderungannya nasabah tidak akan mengambil atau menarik 

uangnya bila tidak diperlukan. 

g. Sikap pejabat atau pegawai bank yang bersangkutan terhadap nasabah. 

 

2.4  Biaya Dana Bank (Cost Of Fund) 

 

2.4.1 Pengertian Biaya Dana Bank 

 

Menurut Siamat (2004: 122) : 

“Biaya dana adalah biaya bunga yang dibayarkan oleh bank atas 

keseluruhan dana yang dihimpun dari berbagai sumber.”  

 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya dana adalah biaya 

yang langsung dikeluarkan oleh bank untuk mendapatkan sejumlah dana tersebut. 

Komponen biaya dana merupakan bagian biaya yang terbesar dalam komposisi 

total biaya operasional sebuah bank. Menekan biaya dana sampai titik terendah 

akan dapat memperbaiki net interest margin (NIM) atau dengan kata lain akan 
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meningkatkan return on asset (ROA) sehingga bank berkepentingan untuk 

menghitung biaya dananya. 

Jumlah dana yang dihimpun terdiri dari berbagai jenis dana yang 

mempunyai tingkat bunga yang dibayar yang berbeda, bahkan ada pula sebagian 

dana yang tidak berbiaya (non interest bearing funds) sebagaimana diuraikan di 

depan. Selain biaya bunga, ada pula biaya lain langsung seperti biaya administrasi 

dan ada pula biaya yang tidak langsung seperti biaya overhead. 

Menurut Rusianasari (2002), perhitungan biaya dana dilakukan berdasarkan 

data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Bank berupa Neraca dan Perhitungan 

Laba Rugi, serta data pendukung lainnya.  

2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Dana Bank 

 

Besar kecilnya biaya dana yang dapat dihimpun bank akan sangat 

terpengaruh oleh berbagai faktor lain antara lain: 

 

1)  Komposisi Sumber Dana 

 Komposisi sumber dana sangat menentukan biaya dana bank, khususnya 

sumber dana berbiaya.  

 Jika komposisi sumber dana berbiaya mahal lebih besar dari sumber dana 

berbiaya rendah, maka biaya bank menjadi lebih mahal.  

 Masing-masing dana mempunyai struktur biaya yang berbeda satu sama 

lain. Oleh karena itu, suatu bank yang komposisi dananya sebagian besar terdiri 

dari deposito dan sertifikat deposito akan memperoleh hasil perhitungan biaya 
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dana yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang komposisi dananya 

lebih banyak berasal dari giro. 

 

2) Tingkat Bunga Dana di Masyarakat 

 Tingkat bunga atau jasa yang dibayar untuk masing-masing jenis sumber 

dana mempengaruhi besarnya biaya dana bank. Tingkat suku bunga dana yang 

berlaku di masyarakat yang selalu berfluktuasi mempunyai pengaruh langsung 

terhadap tinggi rendahnya biaya dana bank.  

 

3) Jangka Waktu Pengendapan Dana 

 Besar kecilnya suku bunga dana juga tergantung pada jangka waktu 

pengendapan dana yang dipilih oleh bank. Dalam kondisi perekonomian normal, 

semakin panjang jangka waktu pengendapan suatu dana biasanya tingkat suku 

bunga yang diminta pemilik dana juga akan meningkat. 

 

4) Volume Dana 

 Semakin besar volume dana akan mengakibatkan dana yang dikeluarkan 

oleh bank untuk mendapatkan dana dari pinjaman yang dilakukan (cost of 

borrowing) semakin besar. 

 

5) Biaya Overhead 

 Besar kecilnya biaya dana juga akan tergantung pada biaya yang dikeluarkan 

oleh bank untuk menghimpun dana.  

Analisis Pengaruh..., Tita Hanisa Utami, Ma.-Ibs, 2009



 

 

26 

  

6) Besarnya kas yang harus dipelihara oleh bank. 

 Kas minimum yang harus dipelihara oleh bank akan mempengaruhi 

besarnya dana yang dapat dipinjamkan. Semakin besar kas minimum yang 

dipelihara bank akan mengurangi jumlah dana yang dapat dipinjamkan sehingga 

akan meningkatkan biaya dana bank. 

 

7) Unloanable Fund  

Unloanable fund ini terdiri dari : 

• Legal reserve requirement  untuk setiap jenis sumber dana 

• Working capital reserve requirement 

• Seasonal reserve requirement 

• Cylical reserve requirement 

• Idle fund 

Berbagai macam unloanable fund tersebut akan memperkecil jumlah 

dana yang perlu dipertahankan dalam bank untuk berbagai keperluan dan 

inovasi. Semakin besar unloanable fund maka biaya dana akan semakin 

mahal. 

 

2.4.3 Perhitungan Biaya Dana Bank 

 

  Menurut Hempel (1994) ada beberapa alasan bagi bank untuk menghitung 

biaya dana, di antaranya adalah: 
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a. Bank mencari kombinasi sumber dana dengan biaya terendah yang tersedia 

di pasar. 

b. Perhitungan biaya dana yang akurat penting untuk menentukan besarnya 

keuntungan yang diperoleh atas aktiva produktifnya. 

c. Jenis sumber dana yang dihimpun bank dan penggunaannnya memiliki 

dampak terhadap risiko likuiditas, risiko tingkat bunga dan risiko modal 

bank. 

 

Setiap perubahan tingkat suku bunga sumber dana bank akan berakibat pada 

kemampuan bank untuk menjual produk-produk aktivanya dan juga berdampak 

kepada kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan. Jika tingkat suku bunga 

sumber dana bank meningkat, bisa dipastikan bahwa volume sumber dana bank 

akan meningkat dan hal ini akan berakibat kepada meningkatnya biaya bunga 

yang harus dibayar oleh bank.  

Pada sisi lain akibat naiknya suku bunga sumber dana, maka akan diikuti 

dengan naiknya suku bunga aktiva produktif seperti pemberian kredit. Dengan 

meningkatnya suku bunga aktiva produktif justru mengakibatkan turunnya 

volume aktiva. Jika hal ini terjadi, maka pendapatan bunga dari aktiva produktif 

akan menurun sehingga secara keseluruhan pendapatan operasional bank juga 

menurun. 

Penghitungan biaya dana yang akurat mempermudah manajer bank 

melakukan pricing di sisi aset maupun dalam melakukan penyesuaian di sisi 

pasiva. Keakuratan tersebut memberikan kemudahan bagi manajer bank terutama 
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dalam mengkombinasikan dana mahal melalui kebijakan penetapan harga atas 

tingkat bunga deposito atau simpanan lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan 

mengasumsikan tingkat elastisitas masing-masing sumber dana tradisional 

maupun dana yang diperoleh melalui pasar uang terhadap fluktuasi tingkat bunga 

pasar. 

Biaya bunga yang akan digunakan untuk menghitung biaya dana didapat 

dengan melakukan perhitungan sendiri sesuai dengan tingkat suku bunga sumber 

dana yang berlaku pada saat perhitungan biaya dana. Hal ini dilakukan agar 

perhitungan biaya dana yang mempunyai tujuan sebagai dasar penentuan tingkat 

suku bunga kredit tidak jauh berbeda dengan biaya dana yang terealisasi 

(Rusianasari, 2002). 

 

1) Cost Of Fund, Cost Of Loanable Fund, Cost of Money 

 Cost Of Fund (COF) adalah biaya dana yang harus dikeluarkan atas setiap 

rupiah dana yang diperolehnya.  

 Cost Of Loanable Fund (COLF) adalah biaya dana setelah dengan 

memperhitungkan ketentuan cadangan likuiditas wajib. Cost Of Loanable Fund 

(COLF) yaitu biaya dana yang dioperasionalkan (ditempatkan) untuk memperoleh 

pendapatan (Taswan, 2006 : 46). Dana operasional adalah total dana yang 

dihimpun atau diterima dikurangi dengan unloanable funds.  

 Cost of Money (COM) adalah biaya dana yang memperhitungkan COLF 

ditambah dengan biaya overhead. 
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2) Ketentuan Cadangan Likuditas Wajib (Reserve Requirements) 

 Ketentuan cadangan likuiditas wajib dinyatakan dalam persentase tertentu 

dari jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun bank. Setiap bank umum wajib 

untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya 

dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang 

bersangkutan pada Bank Indonesia. 

Melalui Peraturan BI (PBI) No 6/15/2004 tentang GWM yang selanjutnya 

diubah dalam PBI No 7/49/2005, BI mewajibkan bank untuk mencadangkan dana 

sebesar 5 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) dalam rupiah. Sejak 6 

September 2005, BI mengaitkan aturan GWM dengan LDR perbankan. Bank 

dengan LDR lebih dari 90 persen tidak dikenakan tambahan GWM. Semakin kecil 

posisi LDR, GWM yang harus disetor juga semakin tinggi
1
.  

 Sejak akhir tahun 2007, BI mengkaji penerapan kebijakan baru yang 

mengatur Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan berdasarkan jangka waktu 

Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin panjang jangka waktu (maturity) DPK 

(misalnya porsi deposito 6, 9, 12, dan 24 bulan) maka tambahan GWM semakin 

kecil dengan tujuan mengurangi risiko mismatch bank
2
. Saat ini berdasarkan PBI 

No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008, giro wajib minimum rupiah yang 

harus dipenuhi setiap bank sebesar 7,5 persen dari dana pihak ketiga. Keputusan 

ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2008. 

                                                
1
 Prahadi, Yeffri Yundiarto. (2007.  BI Revisi Aturan Giro Wajib Minimum, (Online), 

(http://jurnalnasional.com/media). 
2 BI Siapkan Aturan Giro Wajib Minimum Berdasarkan Jangka Waktu DPK, (Online), 

(http://www.antara.co.id/arc/2007/11/12/bi-siapkan-aturan-giro-wajib-minimum-berdasarkan-

jangka-waktu-dpk/) 
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Secara matematis, semakin besar ketentuan GWM maka semakin besar 

biaya dana (cost of fund). Hal ini dikarenakan semakin banyak dana yang idle baik 

dalam bentuk kas atau giro pada Bank Indonesia, semakin tinggi biaya dana bank 

karena setiap satu rupiah dana yang idle dalam kas atau giro pada Bank Indonesia 

merupakan komponen biaya yang harus diperhitungkan dalam menentukan 

besarnya biaya dana bank.  

Menurut Hadad, dkk., (2003), dalam simulasi relaksasi ketentuan rasio 

GWM yang termasuk dalam komponen biaya dana, menunjukkan bahwa 

dampaknya terhadap penurunan biaya dana dan suku bunga kredit relatif kecil. 

Hal ini dikarenan rasio GWM (5%) sudah relatif rendah dan opportunity loss 

penempatan bank yang idle telah dihitung dalam komponen biaya dana atau kredit 

dengan menggunakan suku bunga SBI sebagai proksi biaya. Penurunan bahkan 

penghapusan giro wajib minimum dan penjaminan mempunyai efek perubahan 

dengan yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya GWM bukan 

merupakan faktor yang dominan dalam penetapan biaya dana dan suku bunga 

kredit bank.  

 Menurut Hempel (1994) terdapat beberapa konsep yang digunakan untuk 

menghitung besarnya biaya dana atau cost of funds, yaitu: 

 

1) Metode Biaya Dana Rata-Rata Historis (Historical Average Cost Of Fund 

Method) 

 Pada awalnya metode ini paling sering digunakan karena dianggap paling 

mudah. Bank hanya menjumlahkan biaya penghimpunan dana dibagi dengan total 
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dana yang dihimpun. Namun apabila dihadapkan pada suku bunga yang berubah, 

metode ini akan menjadi tidak sesuai karena biaya yang diperhitungkan dalam 

metode ini adalah biaya masa lampau. Metode ini dapat memberikan gambaran 

yang menyesatkan, apabila bank akan menentukan jenis dana yang akan ditarik 

atau bank akan menambah jumlah aset atau menentukan tingkat bunga kreditnya.  

 

2) Metode Biaya Dana Marginal (Marginal Cost Of Fund Method) 

 Pada dasarnya metode ini menyatakan bahwa bank akan menggunakan biaya 

marjinalnya yaitu biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan tambahan dana dan 

memperoleh keuntungan (spread) yang dapat diterima atas penambahan aset yang 

dibiayai dengan dana yang diperoleh tersebut. Metode biaya dana marjinal 

memperhitungkan kegiatan bank baik yang sedang berjalan maupun dimasa yang 

akan mendatang (Siamat, 2004: 127). 

 Metode ini sering digunakan untuk mengambil keputusan pada saat itu 

berkaitan dengan kebutuhan penempatan dana (kredit) untuk memenuhi nasabah 

prima. Oleh karena itu, biaya dana akan didasarkan pada suku bunga yang berlaku 

pada saat itu dan biaya penghimpunan dana selain bunga. Metode ini lebih 

realistis dan sangat fleksibel dengan perubahan suku bunga. Walaupun demikian, 

penentuan biaya marginal ini haruslah dipenuhi asumsi bahwa sumber dana 

berasal dari satu sumber saja, misalnya dari pasar uang atau sertifikat deposito 

saja. 

      Biaya Bunga + Biaya Lain 

Marginal cost of funds      =      X 100% 

      1 – Reserve Requirement 
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3) Biaya Dana Rata-Rata Tertimbang (Weighted Average Cost Of Fund  atau 

WACOF) 

Konsep biaya dana ini banyak digunakan oleh bank komersial. Ini 

disebabkan perhitungan biaya dana dengan metode ini dapat menggambarkan 

biaya dana suatu bank secara keseluruhan sehingga menghasilkan perhitungan 

biaya dana yang representatif dari struktur sumber dana yang dapat dihimpun oleh 

suatu bank. 

Menurut Siamat (2004: 123) : 

“Menghitung biaya dana yang bersumber dari giro, tabungan, dan 

deposito terlebih dulu harus dicari biaya dana rata-rata tertimbang 

dari masing-masing dana.”  

  

 Hal tersebut berarti penentuan tingkat suku bunga untuk masing-masing 

dana ditentukan berdasarkan karakteristik masing-masing dana untuk kemudian 

dicari biaya dana rata-rata tertimbangnya. 

 Dalam menghitung besarnya biaya dalam metode WACOF  atau biaya dana 

rata-rata tertimbang, yang dilakukan adalah menghitung seluruh sumber dana 

yang diterima, yaitu giro, deposito, tabungan, dan pinjaman yang diterima 

berdasarkan porsi persentase besarnya masing-masing sumber dana yang diterima.  

 Perhitungan biaya dana menurut konsep biaya dana rata-rata tertimbang 

dilakukan dengan menghitung biaya dana masing-masing jumlah dana berbiaya 

untuk mengetahui besarnya tingkat bunga efektif setelah memperhitungkan 

reserve requirement. 
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Tabel 2.1 

Metode Biaya Dana Rata-rata Tertimbang 

(Weighted Average Cost Of Fund) 

Sumber Dana 

 

(1) 

Jumlah 

Dana 

(2) 

Komposisi 

Dana (%) 

(3) 

Tingkat 

Bunga (%) 

(4) 

R.R 

(%) 

(5) 

Bunga 

Efektif 

(6) 

Kontribusi 

BiayaDana 

(3)x(6)=(7) 

1. Giro 

2. Deposito    

Berjangka 

3. Tabungan 

4. Sertifikat  

Deposito 

5. Kewajiban 

Segera 

Lain 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

xxxx 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

xxxx 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

xxxx 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

xxxx 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

xxxx 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

xxxx 

 

Total xxxx 100% WACOF xxxx 

Sumber: Siamat (2004: 127). 

 

Keterangan : 

a. Komponen nomor (1) adalah komponen sumber dana pihak ketiga 

(DPK) yang dimasukkan dalam penghitungan biaya dana. 

b. Komponen (2) adalah besarnya DPK setiap periode. 

c. Komponen (3) adalah besarnya kontribusi masing-masing DPK terhadap 

keseluruhan total DPK yang dihimpun. 

d. Komponen (4) merupakan besarnya tingkat bunga masing-masing DPK. 

Besarnya tingkat suku bunga ini disesuaikan kebijakan masing-masing 

bank. 
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e. Komponen (5) adalah besarnya reserve requirement (R.R) yang 

diperhitungkan dalam menghitung biaya dana menggunakan metode 

WACOF.  

f. Komponen (6) atau tingkat bunga efektif merupakan tingkat bunga 

masing-masing DPK setelah memperhitungkan reserve requirement 

yang merupakan suku bunga efektif yang menjadi beban bank. Tingkat 

bunga efektif ini didapatkan dengan mengalikan komponen (4) suku 

bunga dengan (100/(100-reserve requirement). 

g. Komponen (7) adalah kontribusi masing-masing biaya dana dari DPK. 

Besarnya kontribusi ini diperoleh dengan mengalikan komponen (3) 

dengan komponen (6) atau dengan mengalikan komposisi dana dengan 

tingkat bunga efektif. 

h. Total dari kontribusi masing-masing biaya dana adalah biaya dana atau 

COF bank yang didalam penelitian ini menggunakan metode weighted 

average cost of fund. 

 

2.5 Rasio Profitabilitas Bank 

 

 Rasio profitabilitas (Riyadi, 2006: 155) adalah perbandingan laba (setelah 

pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang 

dimiliki oleh bank pada periode tertentu.  

 Banyak istilah yang digunakan untuk menyebutkan analisis ini misalnya 

analisis rentabilitas. Kegunaan analisis ini adalah untuk mengukur efisiensi usaha 
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dalam menghasilkan keuntungan. Rentabilitas digunakan untuk mengukur 

keberhasilan manajemen menghasilkan laba melalui penanaman pada seluruh 

aktiva yang ada serta mengukur kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan 

operasionalnya.  

 Ada berbagai cara untuk mengukur profitabilitas, tetapi dalam penelitian ini 

digunakan Return On Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM). 

2.5.1 Net Interest Margin (NIM) 

 

 NIM adalah perbandingan antara interest income dikurangi interest expenses 

dibagi dengan interest earning assets atau pendapatan bunga bersih dibagi dengan 

aktiva produktif. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

dalam melakukan pengelolaan atas aktiva produktif yang dimiliki untuk 

menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih atau Net 

Interest Income (NII) ini didapat dari perhitungan pendapatan bunga dikurangi 

dengan beban bunga. 

 Analisis NIM adalah sebuah cara untuk mengukur biaya intermediasi 

keuangan, yaitu perbedaan antara gross cost yang dibayarkan oleh peminjam 

kepada bank dan pengembalian bersih (net return) yang diterima oleh penabung 

(Brock dan Suarez, 2000). 

 Semakin besar NIM suatu bank, maka pendapatan bunga bersih yang 

dihasilkan juga semakin tinggi. Walaupun demikian, tingkat NIM yang terlalu 

tinggi mencerminkan terjadinya disintermediasi karena terlalu rendahnya suku 

bunga simpanan yang diberikan oleh bank kepada penabung tetapi di lain pihak 

tingkat suku bunga kredit tinggi (Doliente, 2003). Di Asia Tenggara, dikarenakan 
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peran perbankan sebagai sumber pembiayaan utama, tingkat NIM merupakan 

variabel kebijakan yang penting untuk mengindikasikan seberapa efisien 

perbankan melakukan peran intermediasinya dalam menghimpun dana serta 

mengalokasikan dana tersebut (Doliente, 2003).   

  

Pendapatan Bunga – Beban Bunga 

NIM =       X 100% 

               Aktiva Produktif 

 

2.5.2 Return On Asset (ROA) 

 

 Return On Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan 

perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank.  

“Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan 

oleh bank yang bersangkutan.” (Riyadi, 2006: 156).  

Hal ini menunjukkan bahwa rasio Return On Asset (ROA) memberikan 

informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, 

karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan dapat diperoleh rata-

rata terhadap setiap rupiah asetnya. Semakin besar ROA suatu bank menunjukkan 

semakin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari 

segi penggunaan aset.   

Laba Sebelum Pajak 

ROA  =            X 100% 

 Total Aset   
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2.6  Penelitian Sebelumnya 

 

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa penulis. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Virgina (2007) dengan penelitian berjudul 

“Analisa Pengaruh Biaya Dana Terhadap Profitabilitas PT Bank X Tbk Periode 

1997-2004”. Penelitian ini menjabarkan bagaimana perkembangan biaya dana 

bank untuk periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2004, menganalisa rasio 

profitabilitas yaitu Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Net 

Profit Margin (NPM), serta menganalisa bagaimana pengaruh biaya dana 

terhadap profitabilitas Bank X. Variabel bebas yang digunakan adalah biaya dana 

dengan variabel terikat adalah rasio profitabilitas bank (ROA, ROE, NPM). Hasil 

dari penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh biaya dana terhadap ROA dengan 

t hitung sebesar 0,036 signifikan pada α = 0,05 dan NPM dengan t hitung sebesar 

0,023 signifikan pada α = 0,05  serta tidak ada pengaruh biaya dana terhadap ROE 

dengan t hitung sebesar 0,155 tidak signifikan pada α = 0,05.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hesti (2008) dengan judul “Pengaruh 

Biaya Dana Terhadap Rentabilitas Pada PT Bank BNI Tbk Tahun 2002-2006”. 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa dengan menggunakan analisis regresi, 

hubungan antara biaya dana (X) dengan  ROA (Y1) adalah lemah positif dan 

searah (nilai R= 0,168). Begitu pula dengan hubungan antara biaya dana (X) 

dengan ROE (Y2) (dengan nilai R= 0,483) dan hubungan antara biaya dana (X) 

dengan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (Y3) 

yang juga lemah positif dan searah (dengan nilai R= 0,446).  Hasil pengujian 
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hipotesis menyatakan penerimaan Ho yaitu biaya dana tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap rentabilitas. 

 Penelitian lain mengenai biaya dana bank (cost of fund) dilakukan oleh 

Hadad, Santoso dan Besar (2003). Penelitian dilakukan dengan membandingkan 

antara hasil estimasi cost of fund dan suku bunga kredit dengan data actual bank 

(ex-post) untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan harga (pricing) kedua harga tersebut. Metode 

estimasi yang digunakan adalah model Cole, Santoso dan Hefferman yang 

dilengkapi dengan Historical Average Cost Approach untuk menghitung 

kontribusi biaya bank (overhead cost). Hasil utama penelitian ini menunjukkan 

bahwa perhitungan biaya dana bank sudah sesuai dengan penurunan suku bunga 

SBI namun suku bunga kredit lebih tinggi (overpriced) dibandingkan suku bunga 

hasil estimasi rata-rata beberapa bank.  

Menurut Wulansari dan Hermana (2005), disebutkan bahwa jika diamati 

dari tinggi rendahnya Cost of Loanable Fund, salah satunya disebabkan oleh 

Unloanable Fund yang terdiri dari kas, aktiva tetap dan aktiva lain-lain pada suatu 

bank. Semakin rendah Unloanable Fund suatu bank akan menyebabkan semakin 

rendah pula Cost of Loanable Fund bank tersebut. Hasil penelitian didapat adalah 

bahwa hubungan antara biaya dana dengan interest spread, persentase aktiva 

produktif dan pendapatan menunjukkan hubungan yang lemah. Pengujian 

hipotesa dengan menggunakan metode korelasi, maka dapat diketahui bahwa 

hubungan antara biaya dana dengan interest spread, persentase aktiva produktif 

dan pendapatan menunjukkan hubungan yang lemah. Hasil pengujian hipotesis 
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menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan signifikan, walaupun tidak kuat, 

adalah : (1) Cost of Mixed Fund dengan Interest Based Income; (2) Cost of Mixed 

Fund dengan Non-Interest Based Income; (3) Cost of Operable Fund dengan 

Interest Spread; dan (4) Cost of Operable Fund dengan Persentase Aktiva 

Produktif. Hubungan antara Cost of Mixed Fund dengan Persentase Aktiva 

Produktif dan Interest Spread tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. 

Begitu pula hubungan antara Cost of Money Fund dan Cost of Loanable Fund 

terhadap Interest Spread, Persentase Aktiva Produktif dan Pendapatan tidak 

menunjukkan hubungan yang signifikan. 

Penelitian lain dilakukan oleh Kamsi (2006). Penelitian tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui penentuan biaya dana pada bank umum 

pemerintah terhadap lima (5) variabel biaya dana bank, yaitu cost of mixed fund 

(COF), cost of money fund (COM), cost of loanable fund (COL), dan cost of 

operable fund (COP) selama 5 tahun (tahun 2000 sampai dengan tahun 2004). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2000-2004 nilai rata-rata 

COF Bank Mandiri sebesar 15%, Bank Rakyat Indonesia sebesar 13,36%, BNI 

sebesar 11,04%, dan BTN sebesar 16,02%. Ditemukan juga bahwa COF tidak 

signifikan mempengaruhi kinerja perbankan. Variabel yang memiliki prediksi 

tinggi dan signifikan dalam mempengaruhi kinerja perbankan secara umum 

adalah COL dan COP. 

Demerguç-Kunt and Huizingha (1999) melakukan penelitian mengenai 

“Determinants of commercial bank interest margins and profitability: some 

international evidence.”, dengan menggunakan data bank dari 80 negara pada periode 
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1988-1995. Variabel-variabel yang digunakan meliputi faktor akuntansi untuk 

karakteristik bank, keadaan makroekonomi, perpajakan, peraturan, struktur keuangan, 

dan indikator hukum. Hasil yang didapat bahwa semakin besar rasio asset bank 

terhadap GDP dan semakin rendah rasio konsentrasi pasar (market concentration 

ratio) menyebabkan margin dan profit yang lebih kecil.  

Penelitian oleh Hanweck dan Ryu (2005) dengan judul “The Sensitivity of 

Bank Net Interest Margins and Profitability to Credit, Interest-Rate, and Term-

Structure Shocks Across Bank Product Specializations” menggunakan model 

dinamis dari perilaku bank yang menjelaskan perubahan NIM untuk kelompok 

bank berbeda terhadap kredit, tingkat suku bunga, dan term-structure Shocks 

dengan menggunakan data triwulan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2003. 

Penelitian tersebut menemukan bahwa sebagian besar bank sentisitif terhadap 

kredit, tingkat suku bunga, dan term structure shocks. Bank-bank besar dan lebih 

terdiversifikasi memiliki sensitivitas yang lebih kecil terhadap tingat suku bunga 

dan term structure shocks, tetapi lebih sensitif terhadap kredit. Selanjutnya, 

dikemukakan pula bahwa komposisi asset dan liabilities dalam penentuan harga 

kredit (repricing frequencies) dapat digunakan untuk mengurangi atau mengubah 

dampak dari perubahan dan volalitas tingkat suku bunga jangka pendek pada 

NIM, tergantung pada arah repricing mismatch. Sensitivitas NIM terhadap 

volalitas tingkat suku bunga bervariasi untuk kelompok bank berbeda. Sensitivitas 

ROA terhadap tingkat suku bunga dan kredit untuk bank dengan spesialisasi yang 

berbeda lebih mampu mengekspektasi perubahan risiko kredit lebih efisien pada 

periode sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya.  

Analisis Pengaruh..., Tita Hanisa Utami, Ma.-Ibs, 2009



 

 

41 

Menurut Kurniawan (2004) pada industri perbankan yang semakin 

kompetitif, penentuan suku bunga menjadi alat persaingan yang sangat strategis. 

Bank yang mampu mengendalikan pokok dalam penentuan tingkat suku bunga 

kredit akan mampu bersaing dengan bank lain.  

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

  

 Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah COF, NIM, 

dan ROA. Cost of fund (COF) adalah variabel bebas yang akan diteliti 

pengaruhnya terhadap NIM dan ROA yang masing-masing merupakan variabel 

terikat. COF dihitung dengan menggunakan metode WACOF sebagaimana 

tercantum dalam halaman 34. Masing-masing variabel dan definisinya dapat 

dilihat pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 

Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

Variabel Indikator Definisi Indikator Jenis 

Data 

Bebas Cost Of Fund (COF) 

= Weighted Average Cost 

Of Fund (WACOF) 

Merupakan biaya yang dikeluarkan 

oleh bank untuk setiap rupiah yang 

dihimpunnya dari berbagai 

sumber. 

Sekunder 

Terikat  Net Interest Margin (NIM) 

= ((Pendapatan Bunga-

Biaya Bunga) / Aktiva 

Produktif) x 100% 

Mengukur kemampuan manajemen 

dalam pengelolaan aktiva produktif 

yang dimiliki untuk menghasilkan 

pendapatan bunga bersih. 

Sekunder 

Terikat Return on Asset (ROA) 

= (Laba sebelum pajak / 

Total Aset) x 100% 

Mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam mengoperasikan aset 

bank untuk mencari keuntungan. 

Sekunder 

Sumber : Data Diolah. 

 

Dari dana yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat, sebagian di 

antaranya akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk penyaluran 

pinjaman. Baik dari sisi penghimpunan dana maupun dalam penyaluran kembali 

dana tersebut terdapat biaya-biaya yang harus ditanggung oleh bank. 

Biaya dana bank adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk setiap 

rupiah yang dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum memperhitungkan 

ketentuan cadangan likuiditas wajib atau reserve requirement.  

 NIM adalah rasio antara pendapatan bunga dikurangi beban bunga dibagi 

dengan aktiva produktif. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam melakukan pengelolaan atas aktiva produktif yang dimiliki 
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untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Biaya dana bank mempengaruhi 

pendapatan bunga bersih yang diterima dan selanjutnya akan mempengaruhi NIM 

bank tersebut. COF berhubungan negatif terhadap NIM karena COF merupakan 

biaya yang dikeluarkan oleh bank atas dana yang dihimpunnya. Biaya tersebut 

selanjutnya menjadi beban bunga bagi bank. Semakin tinggi COF, maka akan 

menekan nilai NIM bank. 

 ROA merupakan rasio yang mengindikasikan seberapa besar keuntungan 

dapat diperoleh terhadap setiap rupiah asetnya. COF berhubungan negatif 

terhadap ROA sehingga semakin tinggi nilai COF, nilai ROA akan semakin 

rendah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 

dan gambar 2.2. 

 Hubungan antar variabel dapat dilihat dalam persamaan sebagai berikut : 

 

Y1 = α + β1 X1 + ε 

Y2 = α + β 2 X2 + ε 

 

Keterangan : 

Y1  = NIM  

Y2   = ROA 

α    = koefisien konstanta 

β 1  = koefisien regresi COF 

β 2  = koefisien regresi COF 

X1  = rasio COF 

X2  = rasio COF 

ε    = variabel pengganggu 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  
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Secara sederhana kerangka pemikiran dengan variabel bebas dan variabel 

terikat dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini. 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Dengan Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

 

Variabel Bebas     Variabel Terikat 

 

 

 

2.8 Hipotesis 

 Hipotesis yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut : 

 

1) Pengaruh antara COF  dan NIM 

Ho1:  β = 0 = COF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NIM 

 Ha1:  β ≠ 0 = COF berpengaruh secara signifikan terhadap NIM 

 

2) Pengaruh antara COF dan ROA 

 Ho2:  β = 0 = COF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA 

 Ha2 :  β ≠ 0 = COF berpengaruh secara signifikan terhadap ROA 
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BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

 

Objek penelitian ini adalah PT. Bank X Tbk (Persero) yang merupakan salah 

satu lembaga keuangan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari objek 

penelitian tersebut akan dilihat bagaimana perkembangan biaya dana bank dan 

profitabilitasnya yang akan dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan 

selama beberapa tahun khususnya laporan laba rugi dan neraca triwulanan 

perusahaan dari triwulan pertama tahun 2001 sampai dengan triwulan keempat 

tahun 2008. 

Tipe penelitian ini adalah ex post facto, yaitu data yang dikumpulkan setelah 

terjadinya suatu fakta. 

 

3.2 Metode Pemilihan Data 

 

3.2.1 Data Yang Dihimpun 

 

Data yang dihimpun dari penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang telah tersedia kemudian dikumpulkan dan 

digunakan oleh penulis sebagai data penelitian. Data sekunder tersebut adalah 
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laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca triwulan 

perusahaan dari triwulan pertama tahun 2001 sampai dengan triwulan keempat 

tahun 2008 yang telah dipublikasi dengan jumlah data sebanyak 32 buah. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

Data sekunder yang dihimpun dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 

keuangan triwulanan PT. Bank X (Persero) Tbk periode tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2008 yang didapat dari perpustakaan PT. Bank X (Persero) Tbk di 

Jakarta Selatan. Laporan keuangan triwulan tersebut berupa laporan neraca dan 

laporan laba rugi PT. Bank X (Persero) Tbk. 

Literatur-literatur yang digunakan untuk mendukung penelitian ini antara 

lain literatur yang membahas mengenai perbankan terutama mengenai manajemen 

dana bank, profitabilitas bank, pengolahan data keuangan, ilmu statistik dan 

ekonometri. 

Literatur lain didapatkan dari perpustakaan seperti perpustakaan Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI), Perpustakaan Nasional, perpustakaan Bank Indonesia (BI), 

perpustakaan di beberapa universitas, surat kabar, majalah dan internet browsing. 
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3.3 Pengukuran Variabel Penelitian 

 

3.3.1 Cost Of Fund (COF) 

 

Untuk menghitung besarnya COF dengan menggunakan metode WACOF, 

diperlukan komponen-komponen seperti jumlah dana pihak ketiga (giro, 

tabungan, deposito) yang dihimpun, komposisi dana, tingkat suku bunga masing-

masing DPK, reserve requirement (GWM), bunga efektif, dan kontribusi biaya 

dana. Rumus WACOF dapat dilihat pada halaman 33. 

3.3.2 Rasio Profitabilitas 

 

1) Net Interest Margin (NIM) 

 NIM adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih dibagi dengan 

aktiva produktif. 

Pendapatan Bunga – Beban Bunga 

NIM =       X 100% 

             Aktiva Produktif 

 

2) Return On Asset (ROA) 

 Return On Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan 

perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank.  

Laba Sebelum Pajak 

ROA  =            X 100% 

                       Total Aset   

 

Analisis Pengaruh..., Tita Hanisa Utami, Ma.-Ibs, 2009



 

 

49 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

diperoleh dari laporan keuangan objek penelitian selama delapan tahun, yaitu 

triwulan pertama tahun 2001 sampai dengan triwulan ketiga tahun 2008. Variabel 

data yang digunakan berupa Cost of Fund (COF), Net Interest Income (NIM) dan 

Return On Asset (ROA). Variabel bebas (independent variable) adalah COF, 

sedangkan variabel terikat (dependent variables) adalah NIM dan ROA. 

Pengolahan data menggunakan manual processing yaitu untuk perhitungan 

COF, NIM dan ROA sedangkan pengujian untuk analisis menggunakan program 

Eviews 5 dan Statistical Program for Social Studies (SPSS) 15. 

3.4.1 Analisis Korelasi 

 

Metode korelasi digunakan untuk untuk mengetahui seberapa erat hubungan 

antara dua (2) buah (atau lebih) variabel. Korelasi yang erat memiliki koefisien 

mendekati angka plus satu (+1) atau negatif satu (-1), sedangkan korelasi lemah 

mendekati angka nol (0). Tanda plus atau minus menyatakan arah hubungan. 

R =                               n ∑  XiYi - ∑  Xi ∑ Yi   

                      [n ∑ Xi² - (∑Xi)²] ½ [n ∑ Yi² - (∑Yi)²] ½ 

Dalam penelitian ini analisa korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat 

hubungan pengaruh COF terhadap NIM dan ROA PT. Bank X (Persero) Tbk. 

Variabel COF merupakan variabel bebas (X) dan variabel NIM dan ROA 

merupakan variabel terikat (Y). 
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3.4.2 Analisis Regresi Linier 

 

Menurut Anderson et al (2001: 596) : 

 “Simple linear regression is regression analysis involving one 

independent variable and one dependent variable in which the 

relationship between the variables is approximated by a straight 

line” . 

 

Persamaan regresi sederhana menurut pengertian di atas merupakan metode 

analisis yang hanya mengandung satu variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Metode analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui koefisien regresi atau 

besarnya pengaruh variabel bebas, yaitu COF terhadap variabel terikat NIM dan 

ROA.  

 Regresi yang digunakan dalam penelitian merupakan Ordinary Least Square 

(OLS) yang menjadi dasar pada model regresi linier klasik. 

 

Teknik pengolahan data sebagai berikut: 

1) Analisis deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik dan perkembangan 

masing-masing variabel. 

 

2) Uji model regresi linier sederhana. 

Model yang dianalisis harus dilihat kualitasnya, dengan menguji goodness of 

fit dari model yang dibuat. Goodness of fit dapat diketahui dari besarnya 

koefisien determinasi (R²). “Koefisien determinasi adalah nilai untuk 

mengukur besarnya kontribusi X terhadap variasi (naik turunnya) Y.  
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Variasi Y sisanya disebabkan oleh faktor lain yang juga mempengaruhi Y” 

(Supranto, 1989: 249). 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sumbangan (kontribusi) 

variabel bebas (variabel X) terhadap variasi (naik/turun) variabel terikat 

(variabel Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya adalah antara nol 

(0) sampai dengan satu (1). Semakin mendekati nol, maka semakin lemah 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, selebihnya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain diluar variabel X. Sebaliknya, semakin besar R² 

(mendekati satu (1)), semakin baik kualitas model regresi karena semakin 

dapat menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. 

 

3) Uji Asumsi Klasik 

Asumsi dalam model regresi yang harus dipenuhi adalah: 

(1) Residual (ei) memiliki nilai rata-rata nol (0). 

(2) Residual memiliki varian yang konstan atau var (ei) = σ². 

(3) Residual suatu observasi tidak saling berhubungan dengan residual 

observasi lainnya cov (ei,ej) = 0, sehingga menghasilkan estimator 

yang BLUE. 

 

Agar model regresi linier menjadi The Best Lineary Unbiased Estimator (BLUE), 

maka asumsi harus memenuhi: 
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1) Uji Normalitas (Normality), menguji apakah model dalam regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas residual 

dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Jarque-Bera Normality Test. 

Apabila hasil probabilitas lebih besar dari 0,05 (Probability > α = 0,05) 

maka variabel residual terdistribusi normal. 

 

2) Uji Autokorelasi (Autocorellation), hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih sering timbul pada 

data time series sebagaimana digunakan dalam penelitian ini karena data 

masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa yang sebelumnya.  

 

Menurut Gujarati (2003) autokorelasi terjadi karena beberapa sebab, di 

antaranya: 

a. Data mengandung pergerakan naik turun secara musiman, misalnya 

fluktuasi kondisi perekonomian. 

b. Kekeliruan manipulasi data, misalnya data tahunan yang dijadikan data 

kuartalan. 

c. Data yang dianalisis tidak bersifat stasioner. 

      

Menurut Nachrowi (2006), apabila data yang dianalisis mengandung 

autokorelasi, maka estimator yang didapatkan memiliki karakteristik, 

diantaranya: 

Analisis Pengaruh..., Tita Hanisa Utami, Ma.-Ibs, 2009



 

 

53 

a. Estimator yang diperoleh dengan menggunakan OLS tidak lagi bersifat 

BLUE (hanya bersifat LUE). 

b. Estimasi standard error dan varian koefisien regresi yang didapat akan 

underestimate yang menyebabkan koefisien determinasi akan besar 

sehingga Uji-t, Uji-F, dan interval kepercayaan menjadi tidak relevan 

untuk digunakan. 

c. Autokorelasi yang kuat menyebabkan dua variabel yang tidak 

berhubungan menjadi berhubungan. 

Durbin-Watson (D-W) merupakan salah satu uji yang digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Koefisien D-W digambarkan dengan 

d yang berada pada kisaran 0 sampai 4. D-W baik digunakan untuk 

memperoleh batas bawah (dL) dan batas atas (dU). Hipotesis yang dapat 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 Ho: Dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi 

 Ha: Dalam model regresi terdapat autokorelasi 

Ada 

autokorelasi 

positif 

Tidak  

dapat 

diputuskan 

Tidak  

ada 

autokorelasi 

Tidak  

dapat 

diputuskan 

Ada 

autokorelasi 

negatif 

0                         dL                  dU         2         4-dU             4-dL                     4    

    1,375              1,502               2,498             2,625  
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3) Uji Heteroskedastisitas (Heterocedasticity), menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain (Ghozali: 2006). Salah satu cara untuk menguji 

heteroskedastisitas adalah dengan uji White dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho : Homoskedastisitas (Model yang diuji  tidak terdapat 

heteroskedastisitas) 

Ha  :   Lainnya (Model yang diuji mengandung heteroskedastisitas). 

Apabila nilai probabilitas lebih besar daripada α = 5%  (Probability > α = 

0,05), maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

3.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

 

Menurut Sekaran (2006), pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat 

hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan 

dua atau lebih faktor dalam suatu situasi.  

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut: 

 

1) Pengaruh antara COF  dan NIM 

Ho1:  β = 0 = COF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NIM 

 Ha1:  β ≠ 0 = COF berpengaruh secara signifikan terhadap NIM 
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2) Pengaruh antara COF dan ROA 

Ho2:  β = 0 = COF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA 

Ha2 :  β ≠ 0 = COF berpengaruh secara signifikan terhadap ROA 

 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F-Statistic 

dan membandingkannya dengan α = 0,05. Jika nilai Prob (F-Statistic)  lebih kecil 

dari α = 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT BANK X (Persero) Tbk 

 

4.1.1 Sejarah Singkat PT Bank X (Persero) Tbk 

 

PT Bank X (Persero) Tbk. didirikan di Negara Republik Indonesia pada 

tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan Peraturan Pemerintah  No. 75 Tahun 1998 

tanggal 1 Oktober 1998 dan berdasarkan Akta No. 10 yang dibuat oleh Notaris 

Sutjipto, S.H., tanggal 2 Oktober 1998. Akta pendirian telah disahkan oleh 

Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C216561.HT.01.01.TH.98 

tanggal 2 Oktober 1998. 

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank X, ruang lingkup kegiatan Bank 

X adalah melakukan usaha dibidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank X mulai beroperasi pada 

tanggal 1 Agustus 1999.  

Anggaran Dasar Bank X telah mengalami beberapa kali perubahan. 

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sebagai tindak lanjut dari 

pelaksanaan program  Management Stock Option Plan (MSOP) berdasarkan 

jumlah lembar opsi saham yang telah dieksekusi.  
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Pada saat ini, berkat kerja keras lebih dari 21.000 karyawan yang tersebar di 

909 kantor cabang dan didukung oleh anak perusahaan yang bergerak di bidang 

investment banking, perbankan syariah serta bancassurance, Bank X 

menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh bagi perusahaan swasta maupun 

milik Negara, komersil, usaha kecil dan mikro serta nasabah consumer. 

Pada tanggal 14 Juli 2003, Pemerintah Indonesia melakukan divestasi 

sebesar 20% atas kepemilikan saham di Bank X melalui penawaran umum 

perdana (IPO). Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2004, Pemerintah Republik 

Indonesia melakukan divestasi lanjutan atas 10% kepemilikan di Bank X. 

Bank X berdiri pada bulan Oktober 1998 sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.  

Sehubungan dengan rencana restrukturisasi, Pemerintah mendirikan Bank 

X pada bulan Oktober 1998 dengan penyetoran tunai dan pengalihan saham 

Pemerintah Republik  Indonesia pada Bank Peserta Penggabungan. Selisih antara 

harga transfer dan nilai buku saham pada saat akuisisi tidak dihitung karena 

dinilai tidak praktis. Seluruh kerugian yang timbul selama periode akuisisi diakui 

dalam Program Rekapitalisasi.  

Rencana restrukturisasi di atas dirancang untuk penggabungan usaha Bank 

Peserta Penggabungan ke dalam Bank X pada bulan Juli 1999 dan rekapitalisasi 

Bank X.  Restrukturisasi Bank Peserta Penggabungan dan Bank X juga 

mencakup:  

• Restrukturisasi kredit yang diberikan.  

• Restrukturisasi aktiva non-kredit yang diberikan.  
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• Rasionalisasi kantor cabang lokal dan luar negeri.  

• Rasionalisasi sumber daya manusia.  

 

Berdasarkan Akta Penggabungan Usaha No. 100 tanggal 24 Juli 1999 yang 

dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., Bank Peserta Penggabungan secara 

hukum melakukan penggabungan usaha ke dalam Bank X. Akta penggabungan 

usaha tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C-

13.781.HT.01.04.TH.99 tanggal 29 Juli 1999 dan disetujui oleh Gubernur Bank 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. 1/9/KEP.GBI/1999 tanggal 29 Juli 1999. 

Penggabungan ini dinyatakan sah oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan Jakarta Selatan melalui Surat Keputusan No. 09031827089 

tanggal  31 Juli 1999.  

Pada tanggal efektif penggabungan usaha:  

• Semua aktiva dan kewajiban Bank Peserta Penggabungan dialihkan ke 

Bank X sebagai Bank Hasil Penggabungan.  

• Semua operasi dan aktivitas bisnis Bank Peserta Penggabungan dialihkan 

dan dioperasikan oleh Bank X.  

• Bank X mendapat tambahan modal disetor sebesar Rp1.000.000 (satu juta 

rupiah) atau setara dengan 1 (satu) lembar saham yang merupakan sisa 

saham yang dimiliki oleh Pemerintah pada masing-masing Bank Peserta 

Penggabungan.  
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Dalam rangka mengatasi kondisi ekonomi yang memburuk di Indonesia 

pada sektor perbankan, pada tanggal 31 Desember 1998, Pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1998 tentang Program 

Rekapitalisasi Bank Umum yang bertujuan untuk meningkatkan permodalan 

bank umum agar dapat memenuhi Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy 

Ratio) minimum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Keikutsertaan bank 

umum dalam Program Rekapitalisasi didasarkan pada persyaratan dan prosedur 

yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan 

Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI 

tanggal 8 Februari 1999.  

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut, Pemerintah, antara lain, 

harus melakukan Program Rekapitalisasi Bank Umum terhadap seluruh Bank 

Milik Negara, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum yang berstatus 

“Bank Take Over” (BTO) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).  

   Bank X telah menyampaikan pernyataan pendaftaran sehubungan dengan 

Penawaran Umum Perdana Saham  (Initial Public Offering)  kepada Badan 

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) pada tanggal 2 Juni 2003 dan telah 

dinyatakan efektif berdasarkan Surat Ketua BAPEPAM No. S-1551/PM/2003 

tanggal 27 Juni 2003.  

  Pada tanggal 14 Juli 2003, Bank X melakukan Penawaran Umum Perdana 

Saham kepada masyarakat atas 4.000.000.000 lembar saham, dengan nilai 

nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar saham yang dijual dengan harga Rp 675 

(nilai penuh) per lembar saham. Penawaran umum kepada masyarakat atas 
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4.000.000.000 lembar saham tersebut merupakan divestasi atas 20% saham Bank 

X milik Pemerintah Negara Republik Indonesia.  

Pada tanggal 14 Juli 2003, sebanyak 19.800.000.000 lembar saham Bank X 

telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya berdasarkan 

surat persetujuan dari Bursa Efek Jakarta No. S-1187/BEJ.PSJ/07-2003 tanggal 8 

Juli 2003 dan Bursa Efek Surabaya No. JKT-028/LIST/BES/VII/2003 tanggal 10 

Juli 2003.  

 Nama perusahaan berubah dari semula PT Bank X (Persero) menjadi PT 

Bank X (Persero) Tbk. berdasarkan perubahan anggaran dasar yang telah 

disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat 

Keputusan  No. C-12783.HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Juni 2003 dan telah 

diumumkan pada Berita Tambahan No. 6590 dalam Berita Negara Republik 

Indonesia No. 63 tanggal 8 Agustus 2003. 

 

Visi dan Misi 

Visi : : 

Bank terpercaya pilihan anda 

Misi  : 

• Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar  

• Mengembangkan sumber daya manusia professional  

• Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder  

• Melaksanakan manajemen terbuka  

• Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan  
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4.1.2 Struktur Organisasi 

 

Kantor pusat Bank X berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Per 31 Desember 

2007 dan 2006, Bank X memiliki cabang-cabang luar negeri yang berlokasi di 

Grand Cayman, Singapura, Hong Kong dan Timor Leste serta kantor perwakilan 

(Representative Office) di Shanghai, Cina.  

  Pada tanggal 5 Juni 2006, melalui SK Direksi No. Kep.Dir/069/2006 

struktur organisasi perseroan mengalami perubahan. Perubahan organisasi 

dimaksud termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan telah 

disetujui oleh Komisaris Perseroan melalui surat No. COM/063/2006 tanggal 1 

Juni 2006. Pada tanggal 12 Desember 2006,  vide surat No. CMO/577/2006 

Manajemen Bank X mengajukan Rencana Perubahan Struktur Organisasi Bank X 

berbasis  Strategic Business Units kepada Komisaris Bank X.  

Komisaris vide surat No. COM/170/2006 tanggal 22 Desember 2006 telah 

menyetujui Perubahan Struktur Organisasi Bank X berbasis  Strategic Business 

Units. Struktur Organisasi Bank X berbasis  Strategic Business Units tersebut 

berlaku efektif terhitung mulai tanggal 9 Januari 2007 vide Surat Keputusan 

Direksi No. Kep.Dir/06A/2007 tanggal 9 Januari 2007.  

  Jika dibandingkan dengan struktur organisasi sebelumnya, pada struktur 

organisasi Bank X yang baru terdapat beberapa perubahan dan secara garis besar 

Unit Kerja yang ada terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:  

1. Business Unit (BU) yang berfungsi sebagai motor utama pengembangan 

bisnis Bank yang terdiri dari 6 Direktorat yaitu Corporate Banking, 
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Commercial Banking, Consumer Finance, Micro & Retail Banking, 

Treasury & International Banking, dan Special Asset Management.  

2. Corporate Center yang berfungsi untuk menangani hal-hal yang bersifat 

lebih ke strategi korporasi serta dukungan kebijakan perseroan, terdiri dari 3 

Direktorat yaitu Risk Management, Compliance & Human Capital dan 

Finance & Strategy.  

3. Shared Service berupa unit yang mendukung operasional bank secara 

keseluruhan yang ditangani oleh Direktorat Technology & Operations.  

  

Perubahan struktur organisasi dan implementasi  Strategic Business Units 

(SBU) ini bertujuan untuk mendukung pencapaian aspirasi Bank menjadi 

Dominant Multi-Specialist Bank.   

4.1.3 Produk 

 

1) Consumer Banking 

• Tabungan 

• Rekening giro 

• Deposito (Rupiah dan Dollar Amerika) 

• Product investment And Bank Assurance  

• Pinjaman (kredit perumahan rakyat, kredit bebas agunan) 

• Kartu (ATM, kartu kredit) 

• Layanan 24 jam (Layanan ATM, m-ATM, SMS Banking, 

Internet Banking) 
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• Layanan VIP  

• Layanan lainnya (tarif layanan, traveller cheque, payment point, 

payroll package, traveller cheque valuta asing, transfer, safe 

deposit box, inkaso, western union. 

 

2) Commercial Banking 

• Kredit Usaha Tunai (Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, 

Kredit Usaha Agunan Tunai, Customized Cash Loan). 

• Kredit Usaha Non Tunai (Bank Garansi, L/C Impor, negosiasi 

wesel impor, SKBD, Foreign Exchange Line, Customized Non 

Cash Loan). 

• Produk Dana (Giro, deposito on call, deposito berjangka). 

• Program aliansi 

• Cash management 

 

3) Corporate Banking 

• Cash Management 

• Structured Finance 

• Treasury Product 

• Trade Finance Product 
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4.2 Analisis Dan Pembahasan Kecenderungan Perkembangan 

Cost Of Fund (COF)  Pada PT Bank X (Persero) 

 

4.2.1 Deskripsi Cost of Fund (COF) dan Rasio Profitabilitas 

 

Data yang digunakan untuk deskripsi statistik dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 32 data untuk setiap variabelnya untuk periode bulan Maret 2001 

sampai dengan bulan Desember 2008 atau triwulan pertama tahun 2001 sampai 

dengan triwulan keempat tahun 2008.  Deskripsi nilai minimum, maksimum, rata-

rata, dan standar deviasi rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Deskripsi Statistik COF, NIM dan ROA 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

COF 32 3,69 13,60 8,4103 3,33853 

NIM 32 0,64 1,77 1,0841 0,26858 

ROA 32 0,31 3,09 1,2894 0,80400 

Valid N 

(listwise) 
32         

 

Sumber: Data Diolah.  

1) Cost Of Fund (COF) 

 

Dalam penelitian ini digunakan metode weighted average cost of fund 

(WACOF). Perhitungan COF dengan menggunakan weighted average cost of fund 

(WACOF) dapat dilihat pada lampiran 1. 
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 Dalam perhitungan COF Bank X, komponen sumber dana yang dimasukkan 

dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan, dan deposito 

berjangka. 

Dengan melihat tabel 4.1 variabel COF mempunyai nilai minimum yang 

berada pada bulan September 2008 sebesar 3.09% dengan nilai rata-rata sebesar 

8,41%. Nilai maksimum COF adalah sebesar 13,60%, yaitu pada bulan September 

2001. Sejak bulan Maret 2001 sampai dengan bulan Desember 2008, COF PT 

Bank X (Persero) Tbk cenderung mengalami penurunan.  

 

Gambar 4.1  

Pergerakan COF Periode Maret 2001-Desember 2008 
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Sumber: Data Diolah. 

 

Perkembangan COF secara triwulan dapat dilihat pada lampiran 2 dan juga 

gambar 4.1 secara grafis. Fluktuasi COF disebabkan oleh perbedaan komposisi 

sumber dana setiap periode dan perbedaan tingkat bunga yang ditawarkan. Dari 
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32 data COF yang telah diolah, COF PT Bank X (Persero) Tbk cenderung 

mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Walaupun COF sudah cukup 

rendah, sebagian besar komposisi simpanan pada bank masih didominasi oleh 

deposito yang memiliki bunga yang relatif lebih tinggi dan rentang waktu yang 

lebih panjang. 

 Komponen sumber dana yang berasal dari deposito berjangka memiliki 

komposisi terbesar dari total dana pihak ketiga yang dihimpun. Pada tahun 2001, 

besarnya COF masing-masing triwulan adalah 13,05%, 13,40%, 13,60%, dan 

11,83%. COF pada triwulan kedua dan ketiga mengalami peningkatan sebesar 

masing-masing 2,68% dan 1,49% dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan tingkat suku bunga deposito 

sebagai sumber dana mahal dan juga dengan kenaikan realisasi GWM PT Bank X 

(Persero) untuk triwulan yang bersangkutan walaupun jumlah dana yang berasal 

dari deposito mengalami penurunan. Pada triwulan terakhir tahun 2001, PT Bank 

X (Persero) dapat memperbaiki posisi dananya sehingga COF turun sebesar 

13,01% atau dari 13,60% pada triwulan ketiga menjadi 11,83%. Penurunan 

tersebut disebabkan oleh penurunan komposisi deposito terhadap total dana pihak 

ketiga yang dihimpun yaitu dari 67,89% pada triwulan ketiga menjadi 56,54%. 

Pada tahun 2002, kenaikan COF terjadi pada triwulan kedua sebesar 2,03% 

yaitu dari 13,29% pada triwulan pertama menjadi 13,56%. Pada triwulan kedua, 

terjadi kenaikan pada jumlah dana yang berasal dari giro dan tabungan, tetapi 

terjadi penurunan pada komposisi deposito berjangka. Kenaikan yang terjadi 

disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan pada tingkat suku bunga 
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deposito sebesar 4,21%. Selanjutnya, penurunan terjadi pada triwulan ketiga 

sebesar 0,59% dan pada triwulan terakhir tahun 2002 sebesar 6,31%. Penurunan 

tersebut disebabkan oleh penurunan suku bunga simpanan terutama suku bunga 

simpanan berbiaya mahal (deposito berjangka) sebesar 4,06% atau dari 15,26% 

pada bulan September 2002 menjadi 14,64% pada bulan Desember 2002.  

Pada tahun 2003,  COF terus mengalami penurunan sejak triwulan pertama 

kecuali pada triwulan ketiga yang mengalami kenaikan sebesar 19,10%. Pada 

tahun 2003 ini, PT Bank X (Persero) telah berhasil menurunkan biaya dananya 

dari dua digit menjadi satu digit. Penurunan COF pada tahun 2003, diiringi 

dengan kenaikan reserve requirement. Reserve requirement pada akhir tahun 2003 

adalah sebesar 6,65% atau mengalami kenaikan sebesar 23,61% dari triwulan 

sebelumnya. Sejalan untuk mengurangi COF, PT Bank X (Persero) Tbk 

melakukan repricing tingkat bunga dana pihak ketiga yang berdampak penurunan 

dana pihak ketiga. Melalui strategi tersebut, terjadi perbaikan komposisi tabungan 

dan giro masyarakat sebagai sumber dana murah sebanyak 44,53% dari total dana 

pihak ketiga dan beban bunga simpanan turun karena menurunnya volume 

simpanan dan tingkat suku bunga. 

Dua triwulan pertama pada tahun 2004, COF mengalami penurunan 

kemudian diikuti dengan kenaikan COF di triwulan ketiga dan triwulan keempat 

yaitu masing-masing 6,09%, 5,06%, 5,54%, dan 5,91% . Tingkat suku bunga giro 

dan tabungan mengalami fluktuasi, sedangkan suku bunga deposito berjangka 

terus mengalami penurunan di sepanjang tahun 2004. Penurunan tingkat suku 

bunga deposito berjangka menyebabkan komposisi deposito berjangka sebagai 
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sumber dana mahal dari total dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, ikut 

mengalami penurunan. Sebaliknya, komposisi tabungan dan giro terus mengalami 

kenaikan dengan kenaikan tabungan terbesar terjadi pada bulan desember 2004 

menjadi 30,59% dari total dana pihak ketiga. Kenaikan COF pada triwulan ketiga 

dan keempat disebabkan oleh kenaikan pada reserve requirement menjadi sebesar 

masing-masing 8,09% dan 9,08% dibandingkan dengan triwulan pertama sebesar 

5,07%. Selama tahun 2004 penghimpunan dana mengalami penurunan yang 

signifikan terutama karena strategi pelepasan dana korporasi berbiaya mahal.  

Memasuki tahun 2005, dimana perangkat teknologi, jaringan, produk, dan 

layanan telah semakin kompetitif sejalan dengan penyelesaian berbagai insiatif 

consumer banking maka penurunan dana korporasi diharapkan dapat ditutup 

dengan pertumbuhan dana ritel yang lebih agresif.  

COF pada tahun 2005 mengalami cenderung peningkatan dari awal tahun 

hingga akhir tahun. Tingkat suku bunga giro dan tabungan berfluktuasi, 

sedangkan tingkat suku bunga deposito berjangka cenderung terus mengalami 

peningkatan sehingga menghasilkan COF yang terus meningkat untuk masing-

masing periode yaitu 5,45%, 5,70%, 6,30%, dan mencapai 7,40% pada triwulan 

keempat. Dengan adanya peningkatan tingkat suku bunga sumber dana mahal 

tersebut, komposisi deposito berjangka terhadap total dana pihak ketiga 

mengalami peningkatan sepanjang tahun, sebaliknya komposisi tabungan 

cenderung mengalami penurunan. Selain kenaikan yang terjadi pada tingkat suku 

bunga deposito berjangka, kenaikan juga terjadi pada total dana pihak ketiga yang 

dihimpun dan reserve requirement.  
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 Sejak awal tahun 2006 COF PT Bank X (Persero) Tbk terus mengalami 

penurunan hingga mencapai 4,25% pada bulan Desember 2008. PT Bank X 

(Persero) Tbk berhasil melakukan repricing tingkat suku bunga dan pengelolaan 

komposisi dana pihak ketiga yang lebih baik. Pada tahun 2006, tingkat suku 

bunga deposito terus menurun sedangkan tingkat suku bunga tabungan terus 

meningkat. Hal ini diikuti dengan penurunan komposisi deposito berjangka 

terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun sementara komposisi tabungan 

mengalami peningkatan untuk setiap triwulannya. 

Pada tahun 2007 terjadi peningkatan jumlah dana pihak ketiga untuk setiap 

triwulannya. Tingkat suku bunga giro, tabungan, dan deposito berjangka terus 

mengalami penurunan diiringi dengan kenaikan pada komposisi sumber dana 

murah yang berasal dari giro dan tabungan serta penurunan komposisi deposito 

berjangka terhadap total dana pihak ketiga yang dihimpun. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada tahun 2007, PT Bank X (Persero) Tbk telah berhasil mengurangi 

ketergantungannya pada sumber dana berbiaya mahal yang berasal dari deposito 

berjangka dan lebih berfokus pada peningkatan sumber dana yang berasal dari 

giro dan tabungan. COF yang dihasilkan setiap triwulannya secara berturut-turut 

adalah 6,41%, 5,86%, 5,69%, dan 5,58% pada triwulan keempat. 

 Untuk tahun 2008, bulan September 2008 atau triwulan ketiga, COF 

memiliki nilai minimum selama periode penelitian yaitu sebesar 3,69%. Tingkat 

suku bunga giro, tabungan dan deposito berjangka cenderung terus mengalami 

penurunan. Penurunan tersebut berdampak pada penurunan jumlah deposito 

berjangka yang dihimpun yang diiringi dengan kenaikan jumlah tabungan dan 
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giro. Hal ini mencerminkan keberhasilan PT Bank X (Persero) Tbk dalam 

mengelola komposisi sumber dana untuk menurunkan biaya dananya.  

 

 2) Net Interest Margin (NIM) 

 

Nilai minimum Net Interest Margin (NIM) berdasarkan tabel 4.1 berada 

pada bulan Desember 2001 sebesar 0,64% dan nilai maksimum NIM adalah 

1,77%, yaitu pada bulan Maret 2007 dengan rata-rata NIM sebesar 1,08%.  

Pergerakan NIM sejak Maret 2001 sampai dengan September 2008 

cenderung berfluktuasi yang terlihat pada gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 

Pergerakan NIM Periode Maret 2001-September 2008 

Pergerakan NIM

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

M
a
r-

0
1

S
e
p
-0

1

M
a
r-

0
2

S
e
p
-0

2

M
a
r-

0
3

S
e
p
-0

3

M
a
r-

0
4

S
e
p
-0

4

M
a
r-

0
5

S
e
p
-0

5

M
a
r-

0
6

S
e
p
-0

6

M
a
r-

0
7

S
e
p
-0

7

M
a
r-

0
8

S
e
p
-0

8

Periode (Triwulan)

N
IM

 (
%

)

NIM

 

Sumber: Data Diolah. 
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Perhitungan NIM secara triwulan dengan memasukkan komponen NIM 

yaitu pendapatan bunga, beban bunga, dan aktiva produktif beserta 

perkembangannya dapat dilihat pada lampiran 3. 

Pada tahun 2001, NIM untuk masing-masing triwulan adalah 0,74%, 0,88%, 

0,96% dan 0,64%. Triwulan keempat yang merupakan nilai NIM terendah selama 

periode penelitian disebabkan oleh meningkatnya beban bunga sebesar 18,50% 

atau dari Rp 5.648.909 juta pada triwulan ketiga menjadi Rp 6.694.105 juta pada 

triwulan keempat. Kenaikan tersebut lebih besar daripada kenaikan pada 

pendapatan bunga sehingga menekan pendapatan bunga bersih sebesar 20,42%. 

Hal tersebut menyebabkan penurunan NIM sebesar 20,42% dari triwulan ketiga.  

Pada triwulan pertama tahun 2002, NIM PT Bank X (Persero) Tbk adalah 

sebesar 0,75%. Pendapatan bunga bersih (net interest income) mengalami 

kenaikan sebesar 3,67% diiringi dengan penurunan aktiva produktif sebesar 

11,77% dari periode sebelumnya. Kemudian terjadi penurunan NIM sebesar 

1,46% atau NIM menjadi 0,74% pada triwulan kedua dikarenakan penurunan 

yang terjadi pada beban bunga lebih besar daripada penurunan yang terjadi pada 

pendapatan bunga sehingga menurunkan pendapatan bunga bersih (NII) sebesar 

1,46% diiringi dengan penurunan pada aktiva produktif sebesar 0,08%. Kenaikan 

terjadi pada triwulan ketiga sebesar 19,08% atau menjadi 0,88%. Kenaikan 

tersebut diakibatkan oleh persentase kenaikan pada NII lebih besar daripada 

kenaikan pada aktiva produktif. Pada triwulan keempat, NIM kembali turun 

menjadi 0,75% disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada pendapatan bunga 

bersih lebih besar dari pada penurunan pada aktiva produktif.  

Analisis Pengaruh..., Tita Hanisa Utami, Ma.-Ibs, 2009



 

 

72 

NIM pada tahun 2003 PT Bank X (Persero) berhasil mencetak NIM yang 

positif dan terus mengalami kenaikan di setiap triwulannya. NIM untuk masing-

masing triwulan adalah 0,77%, 0,81%, 1,02%, dan 1,03%. Terjadi penurunan 

beban bunga yang lebih besar dari pada pendapatan bunga sehingga menghasilkan 

kenaikan NII. Kenaikan NII tersebut juga diiringi dengan kenaikan pada  aktiva 

produktif untuk triwulan pertama dan kedua, tetapi kenaikan pada NII lebih besar 

daripada kenaikan pada aktiva produktif sehingga menghasilkan kenaikan NIM. 

Hal ini menunjukkan PT Bank X (Persero) Tbk mampu menghasilkan 

peningkatan pendapatan bunga bersih yang diperoleh dari pengalokasian aktiva 

produktif untuk setiap triwulan di tahun 2003.  

Pada tahun 2004, NIM berfluktuasi. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi pada 

NII dan aktiva produktif. NIM mengalami kenaikan pada triwulan dua dan empat 

disebabkan persentase penurunan aktiva produktif yang lebih besar dibandingkan 

dengan penurunan pada NII. 

Terjadi kecenderungan penurunan pendapatan bunga dan beban bunga pada 

bulan Maret 2002 sampai dengan bulan September 2004. Penurunan kedua 

komponen tersebut menyebabkan pendapatan bunga bersih yang dihasilkan 

berfluktuasi tergantung pada persentase penurunan komponen mana yang lebih 

besar, diiringi dengan penurunan pada aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih 

akan mengalami kecenderungan untuk naik atau hanya mengalami penurunan 

yang tidak signifikan jika persentase penurunan pada pendapatan bunga lebih 

kecil daripada persentase penurunan pada beban bunga.  
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NIM cenderung berfluktuasi kembali sejak Maret 2005 sampai dengan Juni 

2007. Fluktuasi tersebut disebabkan oleh berfluktuasinya pendapatan bunga bersih 

yang dihasilkan diiringi dengan fluktuasi aktiva produktif. Untuk tahun 2005, 

NIM mengalami penurunan untuk triwulan pertama, kedua, dan keempat 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. NIM menjadi 0,82% pada triwulan 

terakhir dari 1,12% pada triwulan pertama tahun 2005 terutama disebabkan 

berkurangnya pendapatan bunga yang berasal dari obligasi pemerintah dengan 

suku bunga tetap yang dijual selama tahun 2004 dan meningkatnya suku bunga 

simpanan. Demikian halnya dengan NIM pada tahun 2005. Terjadi kenaikan pada 

NII diiringi dengan penurunan pada aktiva produktif pada triwulan pertama dan 

kedua. Hal ini menyebabkan peningkatan pada NIM. Pada triwulan ketiga, terjadi 

penurunan pada NII dan kenaikan pada aktiva produktif sehingga menurunkan 

NIM tetapi NIM kembali mengalami kenaikan pada triwulan terakhir  

Sejak triwulan ketiga tahun 2007 sampai dengan triwulan keempat tahun 

2008, NIM PT Bank X cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 

oleh kenaikan yang terjadi pada pendapatan bunga bersih yang dihasilkan lebih 

besar daripada aktiva produktif yang digunakan terutama pada triwulan ketiga 

tahun 2008 yang menghasilkan kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 

11,40%.  

NIM adalah pendapatan bunga bersih dibagi aktiva produktif. NIM PT Bank 

X (Persero) Tbk dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga, volume dan 

komposisi serta kualitas aktiva produktif dan kewajiban yang dibebani bunga. 

Peningkatan pendapatan bunga bersih yang lebih besar dari peningkatan pada 
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aktiva produktif menyebabkan terjadinya kenaikan pada NIM. Peningkatan pada 

margin pendapatan bunga bersih tersebut disebabkan komposisi sumber dana 

pihak ketiga yang lebih baik dan penurunan tingkat bunga simpanan berjangka 

yang menyebabkan menurunnya COF.  

Dengan komposisi dana pihak ketiga yang lebih baik, penurunan beban 

bunga lebih besar dibandingkan dengan penurunan pendapatan bunga sehingga 

menghasilkan kenaikan pada pendapatan bunga bersih. Selain itu, PT Bank X 

(Persero) Tbk telah berhasil merestrukturisasi kredit yang sebelumnya non-

performing, menambah portofolio kredit yang diberikan dengan kredit baru dan 

menukar sejumlah Obligasi Pemerintah dengan kredit dari BPPN, sehingga 

pendapatan bunga dari portofolio kredit terus meningkat. Keberhasilan dalam 

pricing strategy yang tepat dalam penghimpunan dana masyarakat mendorong 

peningkatan efisiensi pengelolaan dana masyarakat yang tercermin dari NIM dan 

COF. 

3) Return On Assets (ROA) 

 

 Dilihat dari deskripsi statistik pada tabel 4.1 dengan 32 buah observasi, 

ROA PT Bank X (Persero) Tbk mencapai nilai maksimum sebesar 3,09%, yaitu 

pada bulan Desember 2004 sedangkan nilai minimum sebesar 0,31% pada bulan 

Maret 2006 dan nilai rata-rata sebesar 1,29%.  Perhitungan ROA beserta 

perkembangannya dapat dilihat pada lampiran 4. 

ROA adalah laba (rugi) sebelum pajak dibagi total aset dalam periode 

yang bersangkutan. Laba PT Bank X terutama terdiri dari pendapatan (beban) 

bunga bersih, pendapatan operasional lainnya dan penghasilan bukan operasional, 
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dikurangi penyisihan dan beban operasional lainnya. Laba sebelum pajak 

dipengaruhi oleh pendapatan bunga bersih, penyisihan penghapusan aktiva 

produktif, komitmen dan kontinjensi serta aktiva lain, laba/rugi dari selisih kurs, 

serta keuntungan atau kerugian dari kenaikan/penurunan nilai dan penjualan surat 

berharga (khususnya Obligasi Pemerintah).  

 

Gambar 4.3 

Pergerakan ROA Periode Maret 2001-Desember 2008 
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Sumber: Data Diolah. 

 

 Selama delapan tahun, pola pergerakan ROA cenderung berfluktuasi setiap 

tahunnya. Pola pergerakannya dapat dilihat pada gambar 4.3 diaman terjadi 

kecenderungan ROA yang rendah di triwulan pertama yang kemudian terus 

meningkat hingga triwulan keempat. Pada tahun 2001, sejak triwulan pertama 

sampai dengan triwulan keempat seperti yang dapat dilihat pada lampiran 4 yaitu 

0,32%, 0,61%, 1,14%, dan 1,50%. Terjadi penurunan total aset pada triwulan 
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kedua dan ketiga sebesar 6,34% dan 5,26% kemudian di triwulan keempat, total 

aset mengalami kenaikan sebesar 8,99%. 

  Dari perhitungan ROA pada lampiran 4, pada tahun 2002 ROA sebesar 

0,57%, 1,19%, 1,59%, dan 2,32% pada triwulan terakhir. Laba sebelum pajak 

mengalami kenaikan sebesar 99,72% atau dari Rp 1.478.009 juta menjadi Rp   

2.952.822 juta. Peningkatan tersebut adalah terbesar dibandingkan dengan 

persentase peningkatan di triwulan ketiga dan keempat yaitu sebesar 35,13% pada 

triwulan ketiga dan 44,73% pada triwulan keempat. Sementara itu, terjadi 

penurunan pada total aset pada triwulan kedua dan keempat. 

 Pada tahun 2003, terjadi kenaikan pada laba sebelum pajak di setiap 

triwulannya dengan kenaikan terbesar yaitu pada triwulan ketiga sebesar 61,91% 

atau dari Rp 3.137.066 juta pada triwulan kedua menjadi Rp 5.079.176 juta.  

Kenaikan pada laba sebelum pajak tersebut diiringi oleh penurunan pada total 

aktiva untuk setiap triwulan. Penurunan dana pihak ketiga pada tahun 2003 

diimbangi dengan keberhasilan penjualan obligasi pemerintah sehingga komposisi 

aset menjadi lebih baik yang pada akhirnya menghasilkan biaya dana yang lebih 

rendah. ROA yang dihasilkan pada tahun 2003 sebesar 0,79%, 1,23%, 2,04%, dan 

2,86% pada triwulan terakhir. Secara garis besar, ROA PT. Bank X lebih besar 

dibandingkan dengan ROA yang dihasilkan pada tahun sebelumnya. 

 Rasio ROA pada tahun 2004 untuk setiap triwulannya adalah 1,04%, 

1,94%, 2,74%, 3,09%. Terjadi peningkatan signifikan pada laba sebelum pajak 

untuk triwulan kedua yaitu dari Rp 2.457.176 juta pada triwulan pertama menjadi 

Rp 4.428.821 juta pada triwulan kedua atau mengalami kenaikan sebesar 80,24%. 
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Penurunan pada total aset terjadi pada triwulan kedua sebesar 2,77% dari triwulan 

sebelumnya, kemudian mengalami kenaikan pada triwulan ketiga dan keempat.  

 Pada tahun 2005, terjadi kenaikan yang tidak signifikan pada laba sebelum 

pajak pada triwulan kedua dan ketiga, dan terjadi penurunan pada laba sebelum 

pajak pada triwulan keempat sebesar 39,99% atau dari Rp 1.904.272 juta menjadi 

Rp 1.142.836 juta. Dengan rendahnya laba sebelum pajak yang dihasilkan diiringi 

dengan fluktuasi total aset, ROA yang dihasilkan pada tahun 2005 sangat rendah, 

yaitu berada di bawah 1% untuk keempat triwulannya, yaitu 0,33%, 0,35%, 

0,79%, dan 0,45%. Rendahnya profitabilitas disebabkan bertambahnya proporsi 

obligasi pemerintah dengan yield yang rendah, tingginya Non Performing Loan 

(NPL), dan  rendahnya fee based income. ROA kembali tertekan menjadi 0,45% 

pada triwulan terakhir tahun 2005 disebabkan penurunan laba sebelum pajak yang 

dihasilkan yang terutama disebabkan oleh tingginya pembentukan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif NPL, dan kenaikan pada beban operasional lain. 

 ROA cenderung mengalami peningkatan untuk triwulan pertama pada tahun 

2006 sampai dengan triwulan keempat yaitu 0,31%, 0,47%, 0,73%, 1,08%. 

Terjadi penurunan pada total aset pada triwulan kedua dan ketiga, kemudian 

kembali mengalami kenaikan pada triwulan keempat. Laba sebelum pajak 

cenderung mengalami kenaikan pada setiap triwulannya.  

 Pada tahun 2007 dan tahun 2008, laba sebelum pajak cenderung mengalami 

kenaikan pada setiap triwulannya. Kenaikan tersebut diiringi oleh kenaikan pada 

total aset untuk setiap triwulan. Persentase kenaikan pada laba sebelum  pajak 

lebih tinggi daripada persentase kenaikan pada total aset sehingga menghasilkan 
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kenaikan ROA yang cukup signifikan. Peningkatan signifikan pada laba sebelum 

pajak tersebut yang dilihat dari persentase kenaikan laba sebelum pajak 

disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga bersih, pendapatan operasional 

lain, pembalikan pembentukan penghapusan aktiva produktif. PT Bank X 

(Persero) Tbk berhasil menghasilkan laba sebelum pajak yang lebih tinggi dari 

total aset yang dimilikinya. 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

 Dalam penelitian ini, uji Jarque-Bera Normality Test digunakan untuk 

menguji normalitas residual variabel penelitian.  

 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas Variabel Terikat 

Variabel Terikat Probabilitas Jarque-Bera 

NIM 

ROA 
0,071414 

0,345967 

Sumber: Data Diolah. 

 

  Berdasarkan hasil uji normalitas yang tercantum pada tabel 4.2, 

didapatkan nilai probabilitas 0,071414 untuk NIM dan 0,345967 untuk ROA. 

Kedua nilai probabilitas tersebut lebih besar dari  α = 0,05 (Probability > α = 

0,05). Ini berarti model regresi kedua variabel terikat tersebut mempunyai residual 

yang terdistribusi secara normal. 
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4.3.2 Uji Autokorelasi 

 

 Ada atau tidaknya autokorelasi dalam model dideteksi dengan Durbin 

Watson (D-W). Untuk penelitian ini dengan total observasi sebanyak 32 data 

dengan satu (1) variabel bebas dan dua (2) variabel terikat. dL  dan dU dengan 

tingkat signifikansi 0,05 sebesar 1,375 dan 1,502. 

 

 Hipotesis yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

 Ho: Dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi 

 Ha: Dalam model regresi terdapat autokorelasi 

Ada 

autokorelasi 

positif 

Tidak  

dapat 

diputuskan 

Tidak  

ada 

autokorelasi 

Tidak  

dapat 

diputuskan 

Ada 

autokorelasi 

negatif 

0                         dL                  dU         2         4-dU             4-dL                     4    

      1,375              1,502              2,498             2,625    

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson (D-W) 

 Variabel Terikat Probabilitas 

NIM 

ROA 
1,266764 

1,217958 

Sumber: Data Diolah. 

 

Dari hasil uji autokorelasi diperoleh D-W 1,266764 untuk model regresi 

NIM, dan 1,217958 untuk model regresi ROA sebagaimana tercantum dalam tabel 
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4.3. Nilai D-W kedua model regresi lebih kecil dari dL 1,375; sehingga dalam 

kedua model regresi terdapat masalah autokorelasi (Ho ditolak). Untuk 

menyelesaikan masalah autokorelasi dapat dilakukan dengan menambahkan 

variabel autoregressive AR(1) pada persamaan NIM dan ROA.  

Autokorelasi yang terdapat dalam kedua model tersebut dikarenakan 

pendapatan sebagai komponen yang diperhitungkan dalam NIM dan ROA. 

Pendapatan yang diperoleh pada periode lalu dapat digunakan untuk akumulasi 

modal yang produktif seperti ATM, kredit yang diberikan, atau untuk ekspansi 

sehingga bisa menambah atau menciptakan pendapatan pada periode selanjutnya. 

AR berarti data periode ke-t dipengaruhi oleh data pada periode (t-1). 

Penambahan variabel bebas AR menurut Nachrowi (2006: 257) dimaksudkan 

sebagai pembeda yang digunakan untuk mengestimasi nilai koefisien korelasi lag-

1 ρ (untuk mengukur korelasi antara residual pada waktu ke-t dengan residual 

pada waktu (t-1)) sehingga autokorelasi dalam suatu persamaan dapat dihilangkan. 

AR(1) tersebut akan bersama-sama variabel bebas lainnya diregresikan terhadap 

variabel terikat.  
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Tabel 4.4 

Hasil Regresi Setelah Penambahan Variabel AR Untuk Persamaan NIM 

Variable Coefficient Probability  

COF -0,050140 0,0052 

C 1,515846 0,0000 

AR(1) 0,400076 0,0438 

R-squared  0,588143 

Durbin-Watson stat  2,084676 

    Prob(F-statistic)  0,000004 

Sumber: Data Diolah. 

 

Tabel 4.5 

Hasil Regresi Setelah Penambahan Variabel AR Untuk Persamaan ROA 

Variable Coefficient Probability  

COF -0,037756 0,0408 

C 1,664491 0,0056 

AR(1) 0,375719 0,0444 

R-squared  0,367537 

Durbin-Watson stat  1,856813 

    Prob(F-statistic)  0,016755 

Sumber: Data Diolah. 

 

Setelah ditambahkan variabel AR(1) pada persamaan, uji D-W untuk NIM 

dan ROA menjadi 2,084676 dan 1,856813 sebagaimana tercantum dalam tabel 4.4 

dan tabel 4.5. Keduanya berada dalam wilayah antara dU dan 4-dU, sehingga 

dalam model regresi sudah terbebas dari masalah autokorelasi.  
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Dari hasil uji model regresi diperoleh persamaan: 

NIM = 1.515845959 -0.05014046748*COF + [AR(1)=0.4000757573] 

ROA = 1.664490681 - 0.03775554145*COF + [AR(1)=0.375719184] 

 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji White 

Heteroskedasticity Test (cross term) dengan menggunakan program statistik 

Eviews 5.  

Hipotesis yang digunakan dengan α = 0,05 adalah: 

Ho : Homoskedastisitas (Model yang diuji  tidak terdapat 

heteroskedastisitas) 

Ha  :  Lainnya (Model yang diuji mengandung heteroskedastisitas) 

 

Tabel 4.6 

Uji Heteroskedastisitas Untuk Model Regresi NIM 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 1,133422     Probability 0,336258 

Obs*R-squared 2,321754     Probability 0,313211 

     
Sumber: Data Diolah. 

Tabel 4.7 

Uji Heteroskedastisitas Untuk Model Regresi ROA 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 0,908165     Probability 0,414815 

Obs*R-squared 1,888435     Probability 0,388984 

     
     Sumber: Data Diolah. 
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 Hasil dari uji tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 dan 4.7 di atas. 

Probabilitas Obs*R-Squared untuk variabel NIM adalah 0,313211 dan 

probabilitas Obs*R-Squared untuk variabel ROA adalah 0,388984. Semua 

probabilitas tersebut lebih besar dari α = 0,05. Dengan demikian model yang diuji 

tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan menerima Ho = Homoskedastisitas.  

4.4 Uji Regresi 

 

Hasil uji regresi yang didapat setelah melakukan uji autokorelasi dapat 

dilihat dalam tabel 4.8 yang diolah dengan menggunakan program statistik 

Eviews 5. 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi COF Terhadap NIM 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     COF -0,050140 0,016552 -3,029317 0,0052 

C 1,515846 0,141954 10,67844 0,0000 

AR(1) 0,400076 0,189478 2,111461 0,0438 

     
     R-squared 0,588143 F-statistic 19,99235 

Durbin-Watson stat 2,084676 Prob(F-statistic) 0,000004 

    

Sumber: Data Diolah. 

 

Persamaan regresi yang diperoleh adalah : 

NIM = 1.515845959 - 0.05014046748*COF  + [AR(1)=0.4000757573] 

  

 Dari persamaan tersebut diketahui bahwa COF berhubungan negatif dengan 

NIM. Tanda negatif yang didapat dalam persamaan tersebut mengandung arti 
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bahwa peningkatan COF sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan NIM 

sebesar 0,050%.  

Dari tabel hasil regresi 4.8 di atas dapat dilihat nilai R-squared (R²) adalah 

0,588143. Koefisien determinasi (R²) dari persamaan regresi menggambarkan 

pengaruh X1 terhadap Y1 atau pengaruh COF terhadap NIM. Nilai R² sebesar 

0,588143 menunjukkan COF mempengaruhi NIM sebesar 58,81% sedangkan 

sisanya sebesar 41,19% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi.  

 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi COF Terhadap ROA 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     COF -0,037756 0,063745 -1,592293 0,0408 

C 1,664491 0,555032 2,998910 0,0056 

AR(1) 0,375719 0,178503 2,104833 0,0444 

     
     R-squared 0,367537 F-statistic 2,817573 

Durbin-Watson stat 1,856813 Prob(F-statistic) 0,016755 

    

   Sumber: Data Diolah. 

 

Persamaan regresi yang diperoleh adalah : 

ROA = 1.664490681 - 0.03775554145*COF + [AR(1)=0.375719184] 

 

Dalam persamaan regresi tersebut diketahui bahwa COF berhubungan 

negatif dengan ROA atau dengan kata lain COF mempunyai hubungan yang 

berlawanan arah dengan ROA. Tanda negatif yang didapat dalam persamaan 
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tersebut mengandung arti bahwa peningkatan COF sebesar 1% akan 

menyebabkan ROA mengalami penurunan sebesar 0,037%.  

Dari hasil regresi COF terhadap ROA pada tabel 4.9,  didapat nilai R-

squared (R²) sebesar 0,367537. Koefisien determinasi (R²) dari persamaan regresi 

menggambarkan pengaruh X2 terhadap Y2 atau pengaruh COF terhadap ROA. 

Nilai R² sebesar 0,367537 menunjukkan COF mempengaruhi ROA sebesar 

36,75% sedangkan sisanya sebesar 63,25% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

persamaan regresi. 

 

4.5 Uji Hipotesis 

 

  Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F-Statistic 

dan membandingkannya dengan α = 0,05. Jika nilai Prob (F-Statistic)  lebih kecil 

dari α = 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Hipotesis 1 

 

Ho 1 :  β = 0 = Cost of Fund (COF) tidak berpengaruh secara signifikan  

terhadap NIM 

Ha 1 :  β ≠ 0 = Cost of Fund (COF) berpengaruh secara signifikan 

terhadap NIM 
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 Pada model regresi NIM, nilai Prob (F-Statistic) adalah 0,000004. Nilai ini 

berada di bawah α = 0,05 [Prob (F-Statistic) < α = 0,05]. Hasil menunjukkan 

bahwa Cost of Fund (COF) berpengaruh secara signifikan terhadap NIM atau 

menolak Ho1. 

 

Hipotesis 2 

 

 Ho 2 :  β = 0 = Cost of Fund (COF) tidak berpengaruh secara 

signifikan  terhadap ROA 

Ha 2 :  β ≠ 0 = Cost of Fund (COF) berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROA 

 

Dalam model regresi ROA, diketahui bahwa nilai Prob (F-Statistic) adalah 

0,016755.  Hal ini menunjukkan bahwa Cost of Fund (COF) berpengaruh secara 

signifikan terhadap ROA atau menolak Ho2 karena nilai Prob (F-Statistic) berada 

di bawah α = 0,05 [Prob (F-Statistic) < α = 0,05].  

 

4.6 Analisis Hubungan COF Dengan Profitabilitas 

4.6.1 Analisis Hubungan COF Dengan NIM 

 

 Dari hasil regresi yang diperoleh dengan menggunakan Eviews 5.0 

didapatkan korelasi negatif antara COF dengan NIM, yaitu dengan koefisien -

0,050 dan hubungan tersebut signifikan pada α = 0,05 [Prob (F-Statistic) adalah 
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0,000004] dan pengaruh COF terhadap NIM adalah sebesar 58,81% sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti biaya bunga yang dibayarkan atas 

pinjaman dari pihak lain, pinjaman subordinasi, surat berharga yang diterbitkan; 

pendapatan bunga yang berasal dari aktiva produktif seperti obligasi pemerintah, 

kredit yang diberikan, surat berharga yang dimiliki, penempatan pada bank lain.  

 Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurul Wulansari dan 

Budi Hermana (2005) dapat diketahui bahwa hubungan antara biaya dana dengan  

profitabilitas yang dilihat dari interest spread, persentase aktiva produktif serta 

pendapatan menunjukkan hubungan yang lemah. Hubungan antara Cost of 

Loanable Fund dengan Interest Spread ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 

– 0,234 dengan tingkat signifikan sebesar 0,175. Koefisien korelasi antara Cost of 

Loanable Fund dengan Rasio Aktiva Produktif sebesar –0,03 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,866. Sedangkan koefisien korelasi antara Cost of Loanable 

Fund terhadap Non Interest Based Income sebesar –0,199 dengan tingkat signifikan 

0,252. Ketiga hubungan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya 

negatif sangat lemah dan tidak signifikan. Sedangkan hubungan antara Cost of 

Loanable Fund terhadap Non Interest Based Income memiliki koefisien korelasi 

sebesar 0,199 dengan tingkat signifikan 0,252 menunjukkan bahwa hubungan antara 

keduanya positif sangat lemah dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Cost 

of Loanable Fund tidak berhubungan kuat dengan Interest Spread, Rasio Aktiva 

Produktif, Interest Based Income, dan Non Interest Based Income. 

 Perbedaan hasil penelitian di antaranya disebabkan oleh perbedaan sampel yang 

digunakan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari dan Budi 

Hermana (2005) menggunakan 33 buah Bank Umum Swasta Nasional, sedangkan 
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penelitian ini hanya menggunakan 1 buah sampel penelitian yaitu PT. Bank X 

(Persero) Tbk yang termasuk Bank Umum Pemerintah. Selain itu, rumus yang 

digunakan untuk perhitungan COLF dalam penelitian Wulansari dan Budi 

Hermana adalah : 

 

           Biaya Bunga + Biaya Operasional Lainnya 

COL =        X 100% 

   Total Dana Masyarakat  - Unloanable Fund 

 

 Perhitungan COF tersebut sedikit berbeda dengan perhitungan yang 

digunakan dalam penelitian ini yang menggunakan perhitungan biaya dana 

menggunakan metode rata-rata tertimbang sehingga menghasilkan COF yang 

berbeda. Perbedaan lainnya adalah penggunaan rasio profitabilitas yang 

digunakan yang menghasilkan hasil yang regresi yang berbeda dengan hasil 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini.  

 Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kamsi (2006), hasil 

perhitungan korelasi semua variabel dana dengan rentabilitas pada Bank Mandiri 

menunjukkan hubungan negatif. Korelasi biaya dana dengan rentabilitas sebesar -

0,744. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan antara biaya dana dengan 

rentabilitas adalah berbanding terbalik. Biaya dana yang rendah akan 

menghasilkan rentabilitas yang tinggi, dan sebaliknya. Hubungannya cukup kuat, 

jauh di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada biaya dana akan 

memberikan perubahan besar bagi rentabilitas.  
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 Variabel COM juga memiliki korelasi yang kuat dengan rentabilitas, yaitu 

sebesar -0,873. Korelasi antara COL dengan rentabilitas sebesar -0,868. 

Rentabilitas juga memiliki korelasi negatif dengan COP, yaitu sebesar -0,969. 

Pada BNI, rentabilitas mempunyai korelasi negatif yang mendekati lemah dengan 

semua biaya dana. Korelasi antara rentabilitas dengan COF, COM, COL, dan 

COP secara berturut-turut adalah -0.439, -0.357, -0.331, dan -0.436. Hubungan 

antara rentabilitas dengan biaya dana tidak signifikan, tetapi hubungan negatif ini 

dapat digunakan untuk mengendalikan rasio rentabilitas bank.  Hubungan antara 

rasio rentabilitas dengan semua biaya dana pada BRI cukup kuat dan signifikan. 

Pada BTN, korelasi antara rasio rentabilitas dengan biaya dana cukup lemah, 

sama dengan yang ditemukan pada BNI.  

 Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya dana memiliki 

korelasi negatif dengan profitabilitas bank sebagaimana hasil penelitian ini. Di 

lain pihak, hubungan antara biaya dana dengan profitabilitas memiliki signifikansi 

yang berbeda antara satu bank dengan bank yang lainnya, begitu pula dengan 

tingkat keeratan hubungan yang dimiliki. Perbedaan tersebut disebabkan oleh 

komposisi sumber dana yang dimiliki, tingkat suku bunga simpanan, serta tingkat 

efisiensi kinerja bank yang bersangkutan.  

Dengan modal yang cukup kuat dan perolehan dana masyarakat yang cukup 

murah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bersih bank. Ketika NIM 

meningkat, bank berhasil meningkatkan dua kegiatan utamanya yaitu dalam 

menetapkan harga (pricing) atas aktiva produktifnya dan juga dalam 
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penghimpunan dana. Semain baik pertumbuhan NIM suatu bank berarti semakin 

baik pengelolaan aktiva pasiva bank tersebut. 

4.6.2 Analisis Hubungan COF Dengan ROA 

 

 Dari hasil regresi yang telah dilakukan didapatkan korelasi negatif antara 

COF dengan ROA, yaitu dengan koefisien -0,037 dan hubungan tersebut 

signifikan pada α = 0,05 [Prob (F-Statistic) adalah 0,016755].  Pengaruh COF 

terhadap ROA yaitu sebesar 36,75%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lainnya seperti fee based income, provisi dan komisi, penyisihan penghapusan 

aktiva produktif, beban operasional lain, selisih kurs. 

 ROA adalah rasio antara laba sebelum pajak dengan total aset. Dengan 

korelasi negatif antara COF dan ROA maka semakin tinggi nilai COF akan 

menekan ROA. COF adalah biaya atas dana yang dihimpunnya, sehingga jika 

COF mengalami peningkatan, beban bunga akan meningkat yang pada akhirnya 

akan menekan ROA karena mempengaruhi pendapatan bunga bersih. 

 Kinerja bank yang dilihat dari ROA yaitu dengan melihat kemampuan 

untuk mendapatkan laba dari seluruh aset. Dari rasio ini dapat diketahui apakah 

bank menjalankan kegiatan secara efisien atau tidak. Semakin besar aktiva tetap 

yang dimiliki, ROA akan semakin kecil jika bank tidak dapat memanfaatkan 

seluruh aktiva tetap seperti gedung. Rendahnya ROA yang diperoleh karena bank 

kurang mampu mendapatkan pendapatan di luar pendapatan bunga (other 

income). Di satu sisi other expense lebih besar dari other income sehingga selisih 

biaya harus ditutupi dengan pendapatan bunga yang diperoleh. 

Analisis Pengaruh..., Tita Hanisa Utami, Ma.-Ibs, 2009



 

 

91 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1) Dari hasil analisis ternyata Cost of  fund (COF) PT Bank X (Persero) Tbk 

memiliki  nilai minimum pada bulan September 2008 sebesar 3,69% dan nilai 

maksimum COF pada bulan September 2001 sebesar 13,60%. COF cenderung 

mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan suku bunga simpanan 

terutama suku bunga deposito berjangka dan terjadi perbaikan komposisi dana 

pihak ketiga. Nilai minimum Net Interest Margin (NIM) pada bulan Desember 

2001 sebesar 0,64% dan nilai maksimum NIM adalah 1,77%, yaitu pada bulan 

Maret 2007. ROA PT Bank X (Persero) Tbk mencapai nilai maksimum sebesar 

3,09% pada bulan Desember 2004 sedangkan nilai minimum sebesar 0,31% pada 

bulan Maret 2006.   

 

2) Persamaan regresi yang diperoleh untuk kedua model adalah: 

NIM = 1.515845959 - 0.05014046748*COF + [AR(1)=0.4000757573] 

         ROA = 1.664490681 - 0.03775554145*COF + [AR(1)=0.375719184] 
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Nilai Prob (F-Statistic) NIM adalah 0,000004 pada α = 0,05  sehingga COF 

berpengaruh secara signifikan terhadap NIM atau menolak Ho1. COF 

berhubungan negatif dengan NIM sehingga peningkatan COF sebesar 1% akan 

mengakibatkan penurunan NIM sebesar 0,050%. Hubungan tersebut dikarenakan 

COF adalah beban atau biaya yang harus ditanggung oleh bank yang dapat 

mempengaruhi pendapatan bank. COF berpengaruh secara signifikan terhadap 

ROA atau menolak Ho2 dengan nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0,016755. COF 

berhubungan negatif dengan ROA yang berarti peningkatan COF sebesar 1% akan 

menyebabkan ROA mengalami penurunan sebesar 0,037%.  

 

3) COF mempengaruhi NIM sebesar 58,81% sedangkan sisanya sebesar 

41,19% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi. COF 

mempengaruhi ROA 36,75% sedangkan sisanya sebesar 42,77% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar persamaan regresi.  

 

5.2 Saran 

 

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat ditujukan untuk 

bank maupun untuk penelitian selanjutnya yang sifatnya membangun. 

 

1) COF cenderung mengalami penurunan dari triwulan pertama tahun 2001 

sampai dengan triwulan ketiga tahun 2008, tetapi PT Bank X (Persero) perlu 

mengusahakan untuk merubah komposisi dananya misalnya saja dengan 
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memperbaiki komposisi dana mahal terhadap dana murah sehingga biaya dana 

yang dikeluarkan dapat ditekan serendah mungkin atau dengan memaksimalkan 

penerapan manajemen risiko. 

 

2) Mengingat penelitian yang penulis lakukan terkendala oleh waktu, biaya, 

dan ketersediaan data, maka untuk penelitian selanjutnya terutama apabila 

perolehan data dimungkinkan, variabel lain seperti biaya overhead, spread, pajak, 

serta premi risiko dapat diperhitungkan bersama dengan perhitungan biaya dana 

sehingga pengaruh yang didapatkan lebih signifikan terhadap profitabilitas bank. 

Perhitungan biaya dana dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode 

lainnya seperti cost of money, cost of mixed fund atau cost of operable fund, atau 

marginal cost of fund method. Begitu pula dengan variabel terikat yang 

dipergunakan misalnya rasio ROE, rasio beban operasional terhadap pendapatan 

operasional (BOPO), atau rasio likuiditas seperti rasio dana yang dipinjamkan 

terhadap dana yang dihimpun (LDR). 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 

Perhitungan COF 

Periode Sumber  Jumlah Dana Komposisi Tingkat  R.R Bunga Kontribusi  

  Dana  (Jutaan Rp) Dana (%) 

Suku 

Bunga(%) (%) 

Efektif 

(%) 

Biaya 

Dana(%) 

Mar-01 Giro 34.712.644 19,63% 6,17 5,10 6,50 1,28 

  Tabungan 17.647.986 9,98% 12,23 5,10 12,89 1,29 

  

Deposito 

Berjangka 124.515.258 70,40% 14,14 5,10 14,90 10,49 

  JUMLAH 176.875.888 100,00%     WACOF 13,05 

Jun-01 Giro 35.549.221 20,63% 6,03 5,13 6,35 1,31 

  Tabungan 19.690.302 11,43% 10,96 5,13 11,55 1,32 

  

Deposito 

Berjangka 117.082.183 67,94% 15,04 5,13 15,85 10,77 

  JUMLAH 172.321.706 100,00%     WACOF 13,40 

Sep-01 Giro 34.775.568 20,47% 6,16 5,17 6,50 1,33 

  Tabungan 19.771.605 11,64% 10,92 5,17 11,51 1,34 

  

Deposito 

Berjangka 115.308.600 67,89% 15,27 5,17 16,10 10,93 

  JUMLAH 169.855.773 100,00%     WACOF 13,60 

Des-01 Giro 37.401.359 19,70% 6,69 5,26 7,06 1,39 

  Tabungan 22.118.081 9,60% 11,00 5,26 11,61 1,11 

  

Deposito 

Berjangka 130.309.047 56,54% 15,62 5,26 16,49 9,32 

  JUMLAH 189.828.487 100,00%     WACOF 11,83 

Mar-02 Giro 34.986.181 18,77% 5,37 5,10 5,66 1,06 

  Tabungan 22.263.448 11,94% 11,61 5,10 12,24 1,46 

  

Deposito 

Berjangka 129.190.938 69,29% 14,74 5,10 15,53 10,76 

  JUMLAH 186.440.567 100,00%     WACOF 13,29 

Jun-02 Giro 34.298.689 18,78% 5,48 5,11 5,78 1,08 

  Tabungan 24.401.402 13,36% 10,59 5,11 11,17 1,49 

  

Deposito 

Berjangka 123.949.766 67,86% 15,36 5,11 16,19 10,99 

  JUMLAH 182.649.857 100,00%     WACOF 13,56 
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Sep-02 Giro 

 

33.726.237 

 

18,37% 

 

5,57 

 

5,07 

 

5,87 

 

1,08 

  Tabungan 25.138.386 13,69% 10,28 5,07 10,83 1,48 

  

Deposito 

Berjangka 124.778.530 67,95% 15,26 5,07 16,07 10,92 

  JUMLAH 183.643.153 100,00%     WACOF 13,48 

Des-02 Giro 32.404.862 19,89% 4,93 5,19 5,20 1,03 

  Tabungan 29.589.743 18,16% 10,60 5,19 11,18 2,03 

  

Deposito 

Berjangka 100.928.139 61,95% 14,64 5,19 15,44 9,57 

  JUMLAH 162.922.744 100,00%     WACOF 12,63 

Mar-03 Giro 32.834.988 17,62% 5,15 5,07 5,43 0,96 

  Tabungan 28.934.991 15,53% 9,09 5,07 9,58 1,49 

  

Deposito 

Berjangka 124.532.120 66,84% 13,46 5,07 14,18 9,48 

  JUMLAH 186.302.099 100,00%     WACOF 11,92 

Jun-03 Giro 35.846.092 19,58% 3,38 5,26 3,57 0,70 

  Tabungan 31.939.697 17,45% 8,97 5,26 9,47 1,65 

  

Deposito 

Berjangka 115.249.653 62,97% 10,49 5,26 11,07 6,97 

  JUMLAH 183.035.442 100%     WACOF 9,32 

Sep-03 Giro 40.308.857 22,69% 4,74 5,38 5,01 1,14 

  Tabungan 33.476.435 18,84% 7,93 5,38 8,38 1,58 

  

Deposito 

Berjangka 103.903.770 58,48% 13,57 5,38 14,34 8,39 

  JUMLAH 177.689.062 100,00%     WACOF 11,10 

Des-03 Giro 37.891.425 21,51% 3,20 6,65 3,43 0,74 

  Tabungan 40.554.735 23,02% 6,73 6,65 7,21 1,66 

  

Deposito 

Berjangka 97.712.069 55,47% 8,57 6,65 9,18 5,09 

  JUMLAH 176.158.229 100,00%     WACOF 7,49 

Mar-04 Giro 41.423.438 24,56% 3,43 5,07 3,61 0,89 

  Tabungan 40.462.539 23,99% 4,96 5,07 5,22 1,25 

  

Deposito 

Berjangka 86.793.967 51,45% 7,28 5,07 7,67 3,95 

  JUMLAH 168.679.944 100%     WACOF 6,09 

Jun-04 Giro 42.774.905 25,58% 2,69 5,08 2,83 0,73 

  Tabungan 42.258.495 25,28% 4,70 5,08 4,95 1,25 

  

Deposito 

Berjangka 82.160.022 49,14% 5,95 5,08 6,27 3,08 

  JUMLAH 167.193.422 100,00%     WACOF 5,06 
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100 

 

Sep-04 Giro 

 

42.364.778 

 

26,00% 

 

2,94 

 

8,09 

 

3,20 

 

0,83 

  Tabungan 44.637.844 27,39% 4,75 8,09 5,52 1,51 

  

Deposito 

Berjangka 75.969.311 46,61% 5,90 8,09 6,86 3,20 

  JUMLAH 162.971.933 100,00%     WACOF 5,54 

Des-05 Giro 39.938.438 23,49% 3,60 9,08 3,96 0,93 

  Tabungan 51.997.125 30,59% 5,03 9,08 5,53 1,69 

  

Deposito 

Berjangka 78.058.825 45,92% 6,50 9,08 7,15 3,28 

  JUMLAH 169.994.388 100,00%     WACOF 5,91 

Mar-05 Giro 39.381.972 23,88% 3,71 8,08 4,04 0,96 

  Tabungan 49.458.229 29,99% 4,06 8,08 4,42 1,32 

  

Deposito 

Berjangka 76.095.012 46,14% 6,29 8,08 6,84 3,16 

  JUMLAH 164.935.213 100,00%     WACOF 5,45 

Jun-05 Giro 43.044.213 24,39% 3,54 9,24 3,90 0,95 

  Tabungan 47.784.629 27,08% 4,22 9,24 4,65 1,26 

  

Deposito 

Berjangka 85.653.099 48,53% 6,53 9,24 7,19 3,49 

  JUMLAH 176.481.941 100,00%     WACOF 5,70 

Sep-05 Giro 39.914.968 22,14% 3,55 11,11 3,99 0,88 

  Tabungan 44.198.536 24,52% 4,20 11,11 4,72 1,16 

  

Deposito 

Berjangka 96.155.468 53,34% 7,10 11,11 7,99 4,26 

  JUMLAH 180.268.972 100%     WACOF 6,30 

Des-05 Giro 45.016.132 22,62% 3,52 11,3 3,99 0,90 

  Tabungan 45.164.702 22,69% 4,33 11,3 4,91 1,11 

  

Deposito 

Berjangka 108.856.263 54,69% 8,27 11,3 9,37 5,12 

  JUMLAH 199.037.097 100,00%     WACOF 7,14 

Mar-06 Giro 42.524.083 22,27% 3,30 12,12 3,76 0,84 

  Tabungan 41.776.917 21,88% 4,37 12,12 4,97 1,09 

  

Deposito 

Berjangka 106.642.441 55,85% 11,94 12,12 13,59 7,59 

  JUMLAH 190.943.441 100%     WACOF 9,51 

Jun-06 Giro 40.594.777 21,42% 3,39 11,06 3,81 0,82 

  Tabungan 44.734.511 23,61% 4,44 11,06 4,99 1,18 

  

Deposito 

Berjangka 104.166.402 54,97% 11,79 11,06 13,26 7,29 

  JUMLAH 189.495.690 100%     WACOF 9,28 
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Sep-06 Giro 41.116.267 22,01% 3,36 11,05 3,78 0,83 

  Tabungan 46.571.503 24,93% 4,50 11,05 5,06 1,26 

  

Deposito 

Berjangka 99.112.376 53,06% 11,51 11,05 12,94 6,87 

  JUMLAH 186.800.146 100%     WACOF 8,96 

Des-06 Giro 

 

 

46.796.396 

 

 

23,70% 

 

 

3,26 

 

 

11,73 

 

 

3,69 

 

 

0,88 

  Tabungan 57.613.602 29,18% 4,53 11,73 5,13 1,50 

  

Deposito 

Berjangka 93.028.263 47,12% 11,12 11,73 12,60 5,94 

  JUMLAH 197.438.261 100,00%     WACOF 8,31 

Mar-07 Giro 45.351.617 23,95% 2,84 11,15 3,20 0,77 

  Tabungan 57.219.537 30,22% 4,14 11,15 4,66 1,41 

  

Deposito 

Berjangka 86.797.905 45,84% 8,21 11,15 9,24 4,24 

  JUMLAH 189.369.059 100%     WACOF 6,41 

Jun-07 Giro 52571141 26,66% 2,71 11,48 3,06 0,82 

  Tabungan 62529679 31,71% 3,80 11,48 4,29 1,36 

  

Deposito 

Berjangka 82072348 41,62% 7,84 11,48 8,86 3,69 

  JUMLAH 197.173.168 100%     WACOF 5,86 

Sep-07 Giro 51.277.456 25,66% 2,68 11,10 3,01 0,77 

  Tabungan 65.733.561 32,90% 3,74 11,10 4,21 1,38 

  

Deposito 

Berjangka 82.808.488 41,44% 7,58 11,10 8,53 3,53 

  JUMLAH 199.819.505 100%     WACOF 5,69 

Des-07 Giro 64.909.506 27,53% 2,65 14,00 3,08 0,85 

  Tabungan 81.534.700 34,58% 3,68 14,00 4,28 1,48 

  

Deposito 

Berjangka 89.358.187 37,90% 7,39 14,00 8,59 3,26 

  JUMLAH 235.802.393 100,00%     WACOF 5,58 

Mar-08 Giro 48.273.325 22,84% 2,52 11,05 2,83 0,65 

  Tabungan 81.650.210 38,63% 3,06 11,05 3,44 1,33 

  

Deposito 

Berjangka 81.416.028 38,52% 6,79 11,05 7,63 2,94 

  JUMLAH 211.339.563 100%     WACOF 4,92 

Jun-08 Giro 54.830.129 24,77% 2,34 11,08 2,63 0,65 

  Tabungan 88.522.078 39,99% 2,13 11,08 2,40 0,96 

  

Deposito 

Berjangka 78.026.097 35,25% 6,55 11,08 7,37 2,60 

  JUMLAH 221.378.304 100%     WACOF 4,21 
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Sep-08 Giro 54.453.088 23,71% 1,10 10,05 1,22 0,29 

  Tabungan 82.162.417 35,77% 1,47 10,05 1,63 0,58 

  

Deposito 

Berjangka 93.066.243 40,52% 6,25 10,05 6,95 2,82 

  JUMLAH 229.681.748 100%     WACOF 3,69 

Des-08 Giro 66.907.749 24,46% 2,07 5,47 2,19 0,54 

  Tabungan 89.610.718 32,76% 2,88 5,47 3,04 1,00 

  

Deposito 

Berjangka 117.047.354 42,79% 6,00 5,47 6,35 2,72 

  JUMLAH 273.565.821 100%     WACOF 4,25 
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LAMPIRAN 2 

Perkembangan COF 

Tahun COF Perkembangan  

   (%) COF (%) 

31-Mar-01 13,05   

30-Jun-01 13,40 2,68  

30-Sep-01 13,60 1,49  

31-Des-01 11,83 (13,01) 

31-Mar-02 13,29 12,34  

30-Jun-02 13,56 2,03  

30-Sep-02 13,48 (0,59) 

31-Des-02 12,63 (6,31) 

31-Mar-03 11,92 (5,62) 

30-Jun-03 9,32 (21,81) 

30-Sep-03 11,10 19,10  

31-Des-03 7,49 (32,52) 

31-Mar-04 6,09 (18,69) 

30-Jun-04 5,06 (16,91) 

30-Sep-04 5,54 9,49  

31-Des-04 5,91 6,68  

31-Mar-05 5,45 (7,78) 

30-Jun-05 5,70 4,59  

30-Sep-05 6,30 10,53  

31-Des-05 7,14 13,33  

31-Mar-06 9,51 33,19  

30-Jun-06 9,28 (2,42) 

30-Sep-06 8,96 (3,45) 

31-Des-06 8,31 (7,25) 

31-Mar-07 6,41 (22,86) 

30-Jun-07 5,86 (8,58) 

30-Sep-07 5,69 (2,90) 

31-Des-07 5,58 (1,93) 

31-Mar-08 4,92 (11,83) 

30-Jun-08 4,21 (14,43) 

30-Sep-08 4,30 2,14  

31-Des-08 4,25 (1,16) 
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LAMPIRAN 3 

Perhitungan NIM dan Perkembangannya 

Periode 

Pendapatan 

Bunga 

Beban 

Bunga NII 

Aktiva 

Produktif NIM Perkembangan  

  (Jutaan Rp) 

(Jutaan 

Rp) 

(Jutaan 

Rp) (Jutaan Rp) (%) NIM (%) 

31-Mar-01 7.599.060 5.985.192 1.613.868 218.780.199 0,74    

30-Jun-01 7.850.369 5.959.475 1.890.894 214.265.436 0,88  19,63  

30-Sep-01 7.570.478 5.648.909 1.921.569 200.347.913 0,96  8,68  

31-Des-01 8.223.315 6.694.105 1.529.210 239.466.583 0,64  (33,42) 

31-Mar-02 8.424.353 6.838.984 1.585.369 211.274.257 0,75  17,51  

30-Jun-02 8.078.662 6.516.486 1.562.176 211.104.865 0,74  (1,38) 

30-Sep-02 7.946.718 6.032.946 1.913.772 217.184.874 0,88  19,08  

31-Des-02 7.158.671 5.534.104 1.624.567 216.034.584 0,75  (14,66) 

31-Mar-03 7.013.663 5.321.017 1.692.646 220.779.364 0,77  1,95  

30-Jun-03 6.868.172 5.033.288 1.834.884 226.528.889 0,81  5,65  

30-Sep-03 5.930.893 3.794.321 2.136.572 209.498.968 1,02  25,91  

31-Des-03 5.354.069 3.253.089 2.100.980 203.951.639 1,03  1,01  

31-Mar-04 5.035.061 2.563.387 2.471.674 191.530.914 1,29  25,27  

30-Jun-04 4.567.051 2.240.098 2.326.953 178.996.385 1,30  0,74  

30-Sep-04 4.243.660 2.206.893 2.036.767 185.354.191 1,10  (15,47) 

31-Des-04 4.541.192 2.350.003 2.191.189 194.135.328 1,13  2,72  

31-Mar-05 4.522.809 2.307.624 2.215.185 198.360.479 1,12  (1,06) 

30-Jun-05 4.486.652 2.460.119 2.026.533 206.997.315 0,98  (12,33) 

30-Sep-05 5.141.612 2.966.140 2.175.472 205.934.267 1,06  7,90  

31-Des-05 5.531.950 3.820.104 1.711.846 207.555.322 0,82  (21,93) 

31-Mar-06 6.233.176 4.164.537 2.068.639 201.668.988 1,03  24,37  

30-Jun-06 6.480.678 3.990.202 2.490.476 196.336.563 1,27  23,66  

30-Sep-06 6.255.256 3.784.207 2.471.049 199.332.585 1,24  (2,27) 

31-Des-06 6.119.443 3.414.468 2.704.975 206.656.880 1,31  5,59  

31-Mar-07 6.397.175 2.812.251 3.584.924 202.292.426 1,77  35,39  

30-Jun-07 5.197.661 2.511.665 2.685.996 212.842.457 1,26  (28,79) 

30-Sep-07 5.244.144 2.488.592 2.755.552 217.062.752 1,27  0,59  

31-Des-07 5.494.131 2.633.618 2.860.513 258.189.381 1,11  (12,73) 

31-Mar-08 5.654.337 2.541.835 3.112.502 229.508.829 1,36  22,41  

30-Jun-08 5.495.498 2.194.963 3.300.535 245.044.702 1,35  (0,68) 

30-Sep-08 6.240.810 2.563.914 3.676.896 245.391.516 1,50  11,25  

31-Des-08 7.693.978 3.721.053 3.972.925 269.670.407 1,47  (1,68) 
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LAMPIRAN 4 

Perhitungan ROA dan Perkembangannya 

Periode 

Laba 

Sebelum  Total Aset ROA Perkembangan  

  Pajak    ROA  

  (Jutaan Rp) (Jutaan Rp) (%) (%) 

31-Mar-01 850.906 265.655.426 0,32   

30-Jun-01 1.512.907 248.802.031 0,61 89,84  

30-Sep-01 2.695.601 235.719.597 1,14 88,06  

31-Des-01 3.850.232 256.922.298 1,50 31,05  

31-Mar-02 1.478.009 260.286.003 0,57 (62,11) 

30-Jun-02 2.951.822 247.800.233 1,19 109,78  

30-Sep-02 3.988.807 250.277.307 1,59 33,79  

31-Des-02 5.773.073 249.169.809 2,32 45,38  

31-Mar-03 2.026.437 258.087.197 0,79 (66,11) 

30-Jun-03 3.137.066 256.032.192 1,23 56,05  

30-Sep-03 5.079.176 248.515.217 2,04 66,81  

31-Des-03 7.023.338 245.811.737 2,86 39,80  

31-Mar-04 2.457.176 235.211.448 1,04 (63,44) 

30-Jun-04 4.428.821 228.703.702 1,94 85,37  

30-Sep-04 6.265.384 228.727.465 2,74 41,45  

31-Des-04 7.429.698 240.436.505 3,09 12,81  

31-Mar-05 778.598 238.615.688 0,33 (89,44) 

30-Jun-05 922.482 247.803.802 0,37 14,09  

30-Sep-05 1.904.272 241.876.157 0,79 111,49  

31-Des-05 1.142.836 254.289.279 0,45 (42,92) 

31-Mar-06 773.751 246.128.462 0,31 (30,05) 

30-Jun-06 1.154.496 245.774.253 0,47 49,42  

30-Sep-06 1.765.319 242.612.663 0,73 54,90  

31-Des-06 2.764.500 256.211.217 1,08 48,29  

31-Mar-07 1.451.509 248.677.771 0,58 (45,90) 

30-Jun-07 3.022.258 252.342.241 1,20 105,19  

30-Sep-07 4.489.457 259.783.421 1,73 44,29  

31-Des-07 6.198.858 303.435.870 2,04 18,21  

31-Mar-08 1.967.595 282.392.324 0,70 (65,89) 

30-Jun-08 3.693.688 285.769.852 1,29 85,51  

30-Sep-08 5.613.756 297.948.327 1,88 45,77  

31-Des-08 7.927.316 338.404.265 2,34 24,33  
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LAMPIRAN 5 

Uji Normalitas dengan Jarque-Bera Test 

a. NIM 

0

2

4

6

8

10

12

-0.4 -0.2 -0.0 0.2 0.4 0.6

Series: Residuals

Sample 2001Q1 2008Q4

Observations 32

Mean      -7.11e-17

Median   0.011614

Maximum  0.569137

Minimum -0.334857

Std. Dev.   0.180994

Skewness   0.727401

Kurtosis   4.357368

Jarque-Bera  5.278528

Probability  0.071414

 

 

b. ROA 

0

1

2

3

4

5

6

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Series: Residuals

Sample 2001Q1 2008Q4

Observations 32

Mean      -5.55e-17

Median  -0.218978

Maximum  1.666383

Minimum -1.122326

Std. Dev.   0.783194

Skewness   0.519772

Kurtosis   2.284832

Jarque-Bera  2.122823

Probability  0.345967
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LAMPIRAN 6 

Hasil Regresi Dengan Uji Autokorelasi Dengan Durbin-Watson  

(D-W) 

 

a. NIM 

Dependent Variable: NIM   

Method: Least Squares   

Sample: 2001Q1 2008Q4   

Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     COF -0.059438 0.009898 -6.004991 0.0000 

C 1.584007 0.089374 17.72340 0.0000 

     
     R-squared 0.545867     Mean dependent var 1.084118 

Adjusted R-squared 0.530729     S.D. dependent var 0.268580 

S.E. of regression 0.183986     Akaike info criterion -0.487449 

Sum squared resid 1.015529     Schwarz criterion -0.395840 

Log likelihood 9.799183     F-statistic 36.05992 

Durbin-Watson stat 1.266764     Prob(F-statistic) 0.000001 

     
     

 

b. ROA 

Dependent Variable: ROA   

Method: Least Squares   

Sample: 2001Q1 2008Q4   

Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     COF -0.054174 0.042496 -1.274807 0.2122 

C 1.743870 0.383372 4.548771 0.0001 

     
     R-squared 0.051387     Mean dependent var 1.289269 

Adjusted R-squared 0.019767     S.D. dependent var 0.804128 

S.E. of regression 0.796140     Akaike info criterion 2.442379 

Sum squared resid 19.01518     Schwarz criterion 2.533987 

Log likelihood -37.07806     F-statistic 1.625133 

Durbin-Watson stat 1.217958     Prob(F-statistic) 0.212163 
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LAMPIRAN 7 

Penanggulangan Autokorelasi dengan Penambahan Variabel 

Auto-Regressive (AR) 

 

a. NIM 

Dependent Variable: NIM   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2001Q2 2008Q4  

Included observations: 31 after adjustments  

Convergence achieved after 6 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     COF -0.050140 0.016552 -3.029317 0.0052 

C 1.515846 0.141954 10.67844 0.0000 

AR(1) 0.400076 0.189478 2.111461 0.0438 

     
     R-squared 0.588143     Mean dependent var 1.095294 

Adjusted R-squared 0.558724     S.D. dependent var 0.265348 

S.E. of regression 0.176267     Akaike info criterion -0.541866 

Sum squared resid 0.869963     Schwarz criterion -0.403093 

Log likelihood 11.39893     F-statistic 19.99235 

Durbin-Watson stat 2.084676     Prob(F-statistic) 0.000004 

     
     Inverted AR Roots       .40   
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b. ROA 

Dependent Variable: ROA   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2001Q2 2008Q4  

Included observations: 31 after adjustments  

Convergence achieved after 21 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     COF -0.037756 0.063745 -1.592293 0.0408 

C 1.664491 0.555032 2.998910 0.0056 

AR(1) 0.375719 0.178503 2.104833 0.0444 

     
     R-squared 0.367537     Mean dependent var 1.320526 

Adjusted R-squared 0.108076     S.D. dependent var 0.797414 

S.E. of regression 0.753092     Akaike info criterion 2.362506 

Sum squared resid 15.88012     Schwarz criterion 2.501279 

Log likelihood -33.61885     F-statistic 2.817573 

Durbin-Watson stat 1.856813     Prob(F-statistic) 0.016755 

     
     Inverted AR Roots       .38   
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LAMPIRAN 8 

Uji Heteroskedastisitas dengan White Heteroskedasticity Test 

(Cross Term) 

a. NIM 

 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 1.133422     Probability 0.336258 

Obs*R-squared 2.321754     Probability 0.313211 

     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/26/09   Time: 20:28   

Sample (adjusted): 2001Q2 2008Q4  

Included observations: 31 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.082015 0.083041 -0.987640 0.3318 

COF 0.029139 0.020596 1.414752 0.1682 

COF^2 -0.001660 0.001131 -1.468139 0.1532 

     
     R-squared 0.074895     Mean dependent var 0.028063 

Adjusted R-squared 0.008816     S.D. dependent var 0.046611 

S.E. of regression 0.046406     Akaike info criterion -3.211030 

Sum squared resid 0.060297     Schwarz criterion -3.072257 

Log likelihood 52.77096     F-statistic 1.133422 

Durbin-Watson stat 2.156620     Prob(F-statistic) 0.336258 
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b. ROA 

 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 0.908165     Probability 0.414815 

Obs*R-squared 1.888435     Probability 0.388984 

     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2001Q2 2008Q4  

Included observations: 31 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.561907 1.068142 0.526060 0.6030 

COF 0.038866 0.266465 0.145860 0.8851 

COF^2 -0.004712 0.014707 -0.320364 0.7511 

     
     R-squared 0.060917     Mean dependent var 0.512262 

Adjusted R-squared -0.006160     S.D. dependent var 0.631722 

S.E. of regression 0.633664     Akaike info criterion 2.017171 

Sum squared resid 11.24286     Schwarz criterion 2.155944 

Log likelihood -28.26616     F-statistic 0.908165 

Durbin-Watson stat 1.471378     Prob(F-statistic) 0.414815 
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LAMPIRAN 9 

Persamaan Regresi 

 

a. NIM 

 

Estimation Command: 

===================== 

LS NIM COF C AR(1) 

 

Estimation Equation: 

===================== 

NIM = C(1)*COF + C(2) + [AR(1)=C(3)] 

 

Substituted Coefficients: 

===================== 

NIM = 1.515845959 - 0.05014046748*COF + [AR(1)=0.4000757573] 

 

 

b. ROA 

 

Estimation Command: 

===================== 

LS ROA COF C AR(1) 

 

Estimation Equation: 

===================== 

ROA = C(1)*COF + C(2) + [AR(1)=C(3)] 

 

Substituted Coefficients: 

===================== 

ROA = 1.664490681 - 0.03775554145*COF + [AR(1)=0.375719184] 
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