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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit, risiko 

pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional terhadap profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah periode 2012 sampai dengan 2016. Sampel dalam 

penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah pada periode 2012 sampai 

dengan 2016 yang terdaftar di Bank Indonesia. Variabel yang digunakan pada 

penelitian ini diukur berdasarkan rasio bank. Terdiri atas Risiko Kredit yang di 

ukur menggunakan Non Performing Loan (NPL), Risiko Pasar diukur 

menggunakan Posisi Devisa Neto (PDN), Risiko Likuiditas diukur menggunakan 

Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Risiko Operasional diukur menggunakan Basic 

Indicator Approach (BIA). Kemudian variabel dependen menggunakan 

profitabilitas diukur dengan Return On Asset (ROA). Penelitian ini telah di 

analisis menggunakan program Eviews 9, dengan metode regresi data panel. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa risiko kredit (NPL), risiko pasar (PDN) dan risiko 

operasional (BIA) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, 

sementara risiko likuiditas (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas.  

 

Kata Kunci: Profitabilitas, Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko likuiditas dan 

Risiko operasional. 
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ABSTRACT 

 

 This research aims to determine the effect of credit risk, market risk, 

liquidity risk and operational risk on profitability in Regional Develpment Banks 

Period 2012 until 2016. The sample in this research is a Regional Development 

Banks in the period 2012 until 2016 that is listed in the Bank Indonesia. 

Independen variable used for this research are based on the ratio of banks. There 

are credit risk measured by Non performing Loan (NPL), market risk measured 

by Posisi Devisa Neto (PDN), liquidity risk measured by Loan to Deposit Ratio 

(LDR) and operational risk measured by Basic Indocator Approach (BIA). Then, 

dependent variable profitability measured by Return on Asset (ROA). This 

research has been analyzed using Eviews 9 program, for Panel Data Regression. 

The result  of this research shows that credit risk (NPL), market risk (PDN) dan 

operational risk (BIA) has a significant negative effect to profitability. Meanwhile, 

liquidity risk (LDR) has no significant effect on profitability.  

 

Keyword: Profitability, Credit risk, Market risk, Liquidity risk, and Operational 

risk 
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Indonesia Banking School 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam suatu sistem perekonomian, perbankan memegang sebuah peranan 

penting sebagai penunjang kemajuan ekonomi suatu negara. Perbankan Indonesia 

dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama 

perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat 

sertan bertujuan untuk menujang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional. Perbankan menjadi sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat, karena lembaga tersebut telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat 

tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kebutuhan akan pengetahuan dan informasi 

mengenai perbankan harus dapat terpenuhi dengan baik dan tepat. 

 Bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga intermediasi, bank 

berperan penting dalam menghimpun dana dan menyalurkannya ke sektor riil 

dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi (Agent of Development). 

Perbankan juga berperan sebagai lembaga penyelenggara dan penyedia layanan 

jasa-jasa di bidang keuangan serta lalu lintas sistem pembayaran (Agent of 

Services). Dengan peranannya tersebut, bank telah menjadi lembaga yang turut 

memengaruhi perkembangan perekonomian suatu negara. 
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 Jika bank dapat menyeimbangkan fungsinya dengan baik berdasarkan 

prinsip kehati-hatian maka bank tersebut dikatakan bank yang sehat. Oleh sebab 

itu ditengah persaingan pasar yang semakin tajam, bank harus mampu menjaga 

kepercayaan masyarakat dengan cara mempertahankan kinerja yang positif dan 

mampu menjaga kestabilan perusahaan dengan baik. Pelaporan kinerja keuangan 

bank ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak yaitu pihak 

pemegang saham, pemerintah, manajemen, investor dan masyarakat luas. 

Pemegang saham berkepentingan untuk melihat kemajuan bank yaitu kemampuan 

bank dalam menciptakan laba dan pengembangan aset yang dimiliki. Pemerintah 

berkepentingan terhadap kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter, 

mengetahui kemajuan bank yang bersangkutan, dan menilai sampai sejauh mana 

peranan perbankan dalam pengembangan sektor-sektor industri tertentu. 

Pelaporan kinerja keuangan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja 

bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Investor memerlukan 

laporan kinerja keuangan bank sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan 

investasi. Bagi masyarakat luas penilaian kinerja keuangan bank merupakan suatu 

jaminan terhadap dana yang disimpan di bank. 

 Bank Pembangunan Daerah adalah bank yang akte pendirian maupun 

modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga keseluruhan keuntungan bank 

dimiliki oleh Pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi 

(Kasmir,2007). Menurut siaran pers bersama yang di keluarkan Asosiasi Bank 

Pembangunan Derah dan Otoritas Jasa keuangan, pada tanggal 26 Mei 2015 (SP. 

No SP 43/DKNS/OJK/05/2015) Presiden Joko Widodo resmikan program 
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transformasi BPD menuju bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi 

pembangunan daerah. Tranformasi ini merupakan program bersama Otoritas Jasa 

Keuangan, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Kementerian 

Dalam Negeri untuk menjadikan BPD, bank yang berdayasaing, tumbuh kuat dan 

berperan dalam perekonomian di daerahnya. Menurut Muliaman D Hadad dalam 

sambutannya menjelaskan bahwa BPD perlu bertransformasi karena terdapat 

beberapa permasalahan mendasar yang perlu dibenahi secara struktural yakni :  

1) Kontribusinya terhadap pembangunan daerah masih rendah yang tercermin dari    

relatif kecilnya pangsa kredit produktif yakni baru mencapai 26%. 

 2) Tata kelola, sumberdaya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur yang 

belum memadai yang memicu peningkatan kredit bermasalah segmen 

produktif.  

3) Daya saing BPD masih rendah karena produk dan mutu pelayanan belum      

memadai. 

 Dengan adanya permasalahan tersebut Kinerja Bank Pembangunan Daerah 

seluruh Indonesia (BPD-SI) terus menunjukkan pertumbuhannya. Per Maret 2015, 

aset BPD telah mencapai Rp498,951 triliun atau meningkat sebesar 22,39% 

dibandingkan posisi Maret 2014 yang mencapai Rp407,669 triliun. Kinerja kredit 

BPD juga menunjukan pertumbuhan yang cukup baik Pada Maret 2015, posisi 

kredit BPD mencapai Rp304,492 triliun atau meningkat sebesar 13,02% 

dibandingkan posisi Maret 2014 sebesar Rp 269,419 triliun. Pada Posisi Dana 

Pihak Ketiga (DPK) BPD seluruh Indonesia pada Maret 2015 mencapai Rp 

410,781triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 28,15% dibanding posisi Maret 
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2014 yang mencapai sebesar Rp320,552 triliun (Siaran Pers Bersama No SP 

43/DKNS/OJK/05/2015). Ditambahkan Konferensi Pers OJK Tutup Tahun 2016 

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan BPD  masih 

dihadapkan berbagai persoalan. Di antaranya, penyaluran kredit yang kurang 

menyasar sektor produktif, infrastruktur teknologi yang lemah. Dapat disimpulkan 

dengan adanya masalah mendasar tersebut, bank BPD masih menunjukan 

pertumbuhan kinerja keuangan akan tetatpi peningkatan tersebut belum mampu 

mengatasi pemasalahan mendasar yang di hadapi oleh ban BPD. Sehingga tujuan 

utama bank dalam mencapai profit yang tinggi belum  tercapai.  

 Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, bank memiliki tujuan utama 

yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi (Putri, 2013). Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan bank untuk menghasilkan atau memperoleh laba 

secara efektif dan efisien, selain itu profitabilitas perusahaan perbankan 

menunjukkan pendapatan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan dalam satu 

atau setiap periode (Putri, 2013). Jika suatu bank tingkat profitabilitasnya tinggi 

bank tersebut dapat menunjukkan sebagian besar kinerja bank dapat dikatakan 

bagus, karena diasumsikan bahwa bank telah beroperasi secara efektif dan efisien 

dan memungkinkan bank untuk memperluas usahanya (Putri, 2013).  

 Pada umunya ukuran profitabilitas yang digunakan adalah ROA. ROA 

memfokuskan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari 

pengelolaan aset perusahaan yang dimiliki (Margaretha dan Zai, 2013). Bagi bank 

Rasio profitabilitas yang penting adalah Return On Asset (ROA). ROA penting 

digunakan karena untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan 
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keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Hasibuan 2007). 

Bank Indonesia juga lebih mengutamakan nilai profitabilitas yang menggunakan 

ROA karena Bank Indonesia mengedepankan nilai profitabilitas suatu bank yang 

diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan 

masyarakat (Dendawijaya, 2009). 

 ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. 

Semakin besar ROA menunjukkan kinerja bank semakin baik, karena tingkat 

kembalian (return) semakin besar. Dampaknya akan berpengaruh positif terhadap 

bank dan pemegang saham. Sehingga menyebabkan laba menjadi salah satu 

ukuran kinerja bank yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

 Penerapan manajemen risiko pada perbankan menjadi sangat penting 

dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi. Peranan 

manajemen risiko sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha 

bank menjadi semakin penting, dimana bisnis bank dijalankan dalam koridor 

risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap 

bank pada akhirnya akan membantu proses penciptaan industri perbankan yang 

semakin sehat. Penerapan manajemen risiko pada bank berperan besar dalam 

upaya meningkatkan shareholder value melalui penerapan strategi bisnis berbasis 

risiko. Managemen risiko memberikan gambaran kepada penmgelola bank 

mengenai potensi kerugian dimasa mendatang serta memberikan informasi untuk 

membuat keputusan yang tepat, sehingga dapat membantu pengelola bank untuk 

meningkatkan daya saing. (IBI dan BARa, 2016). 
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 Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 Risiko adalah 

potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian 

Bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan kejadian potensial, baik yang 

dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) 

yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga 

dapat dianggap sebagai kendala atau penghambat pencapaian suatu tujuan. 

Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan 

dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai. 

 Berdasarkan PBI No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No. 

11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, terdapat 

8 (delapan) risiko yang harus dikelola Bank. Kedelapan jenis risiko tersebut 

adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko 

Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Strategis. Dalam 

penelitian ini berfokus pada 4 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, 

risiko operasional dan risiko pasar karena menurut Idroes dan Sugiarto (2006) 

menyatakan bahwa jenis risiko tersebut yang paling banyak dihadapi oleh bank 

dan menjadi jenis risiko yang paling mendasar bagi bank. Berdasarkan Basel I, 

dan II fokus untuk membahas beberapa jenis risiko yang dihadapi perbankan. 

Salah satu risiko yang dibahas oleh Basel I, dan Basel II, yaitu risiko kredit. 

Risiko kredit (credit risk) adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan 

(counterparty) memenuhi kewajibannya. Risiko Kredit merupakan risiko kerugian 

sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat pihak peminjam (counterparty) 

tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali 
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dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya 

(Idroes dan Sugiarto, 2006). Rasio yang digunakan dalam menghitung risiko 

kredit adalah Non Performing Loan (NPL) yang merupakan perbandingan antara 

total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan bank kepada debitur. 

Rasio NPL yang meningkat mengindikasikan kinerja perbankan adalah semakin 

buruk (Nugraheni dan Hapsoro, 2007). Demikian pula sebaliknya, semakin kecil 

rasio NPL Profit bank semakin meningkat.  

 Risiko selanjutnya yang dibahas oleh Basel I, dan Basel II, yaitu risiko 

pasar. Risiko pasar merupakan risiko dari pergerakan harga pasar yang 

berlawanan dengan keinginan yang berlaku bagi intrumen umum (Idroes dan 

Sugiarto, 2006). Risiko pasar juga merupakan risiko dari perubahan harga pasar 

pada posisi portofolio dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif. 

Perubahan harga terjadi akibat perubahan dari faktor pasar, termasuk risiko 

perubahan harga option (Idroes, 2011). Risiko pasar dapat diproksikan dengan 

variabel Posisi Devisa Neto (PDN). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 

(SEBI) No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, PDN merupakan bagian dari 

salah satu rasio keuangan yang mengatur tentang pengendalian posisi pengelolaan 

valas. Ditambahkan oleh Puspitasari (2009) bahwa rasio PDN digunakan untuk 

mengendalikan posisi pengelolaan valas karena fokus dalam manajemen valas 

pengelolaan ada pada pembatasan posisi keseluruhan masing-masing mata uang 

asing serta memonitor perdagangan valas dalam posisi yang terkendali.  

 Selain dari Basel I, maupun Basel II, adapun jenis risiko yang dibahas oleh 

perbankan. Salah satu risiko yang dimaksud, yaitu risiko likuiditas. Risiko 
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likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu 

memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (Idroes, 2011) LDR (Loan to 

Deposit Ratio) adalah indikator yang digunakan untuk risiko likuiditas. LDR 

menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. LDR 

dirumuskan dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan dana 

pihak ketiga.  

 Selanjutnya risiko yang spesifik dibahasa oleh Basel II, yaitu risiko 

operasional Risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau 

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,, 

dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional 

bank (Idroes dan Sugiarto, 2006). Menurut Basel II pengukuran potensi kerugian 

risiko operasional dapat dilakukan dengan metode Basic Indicator Approach 

(BIA) sebagai indikator penelitian. Metode BIA adalah metode sederhana yang 

dapat digunakan bank untuk menghitung kebutuhan modal risiko berdasarkan 

Basel II. Dalam metode BIA bank menggunakan pendapatan bruto (gross income) 

sebagai indikator risiko. Tingkat modal untuk risiko operasional yang diinginkan 

dihitung dengan presentase tetap dari pendapatan bruto.   

 Besarnya Rata-rata ROA, LDR dan NPL Bank Pembangunan Daerah 

dapat dijelaskan pada Tabel 1.1 sebagai berikut: 
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Indikator      LDR %      ROA % NPL % 

2012     78,57       2,90 2,3 
2013     92,34       3,18 2,8 
2014     89,73       2,68 3,5 
2015     92,19       2,40 3,7 
2016     93,65       2,58 3,3 

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Indonesia OJK (diolah)  

Tabel 1.1 menunjukan terdapat fluktuasi rasio ROA, LDR dan NPL tahun 2012-

2016 Bank BPD. Dari tabel diatas dilihat adanya kenaikan rasio ROA pada tahun 

2013, yaitu 2,90% menjadi 3,18% dan mengalami penurunan pada tahun 2015 

yaitu 3,18% menjadi 2,40%. Hal ini menunjukan pergerakan pertumbuhan ROA 

pada Bank BPD kurang stabil dan akan mempengaruhi tingkat profitabilias 

perbankan. Selain itu rasio yang mengalami fluktuasi yaitu rasio NPL, tahun 

2012-2014 mengalami kenaikan yaitu dari 2,3% menjadi 3,5% dan pada tahun 

pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu 3,3% hal ini menunjukan 

menurunnya pertumbuhan NPL pada bank BPD akan mempengaruhi risiko kredit 

yang akan menyebabkan tingkat profitabilitas bank cenderung naik.  Adapun rasio 

lain yang mengalami fluktuasi yaitu rasio LDR tahun 2012-2013 mengalami 

kenaikan yaitu 78,57% sebesar 92,34% pada tahun berikutnya turun menjadi 

89,73% dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan lagi LDR menjadi 93,65% hal 

ini menunjukan naiknya pergerakan pertumbuhan rasio LDR akan mempengaruhi 

risiko likuiditas, semakin tinggi LDR maka tingkat likuiditas semakin rendah 

karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil yang 

akan menyebabkan tingkat profitabilitas bank cenderung naik.  
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Beberapa penelitian memberikan hasil yang berbeda-beda, antara lain: 

Hasil penelitian mengenai NPL oleh Abiola, dan Olausi (2014) menunjukkan 

hasil penelitian bahwa variabel NPL berpengaruh positif signifikan terhadap 

variabel ROA. Kemudian Capriani dan Dana (2016) menunjukkan hasil penelitian 

bahwa variabel NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ROA 

Namun terdapat perbedaan hasil penelitian Utomo (2009), Putri (2013), Attar, et. 

al. (2014), hariemufti (2014), Oktaviantari & Wiagustini (2013), dan Nabillah 

(2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel NPL berpengaruh negatif 

signifikan terhadap variabel ROA. Kemudian penelitian Yuwono (2013) dan 

Dayu (2015) menunjukan hasil NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

ROA. 

 Hasil penelitian mengenai LDR Utomo (2009), Oktaviantari, dan 

Wiagustini (2013), Capriani, dan Dana (2016), serta Nabillah (2016) 

menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel LDR berpengaruh positif signifikan 

terhadap variabel ROA. Ditambahkan hasil penelitian Sudiyatno, dan Fatmawati 

(2013), Yuwono (2013), Attar et. al. (2014), menunjukkan hasil penelitian bahwa 

variabel LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ROA. 

Berbeda dengan penelitian Triyantoro (2013), Dayu (2015) LDR berpengaruh 

negatif terhadap ROA. Hariefmufti (2014) LDR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. 

 Hasil penelitian mengenai pengaruh PDN terhadap ROA menunjukkan 

hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian Rofiqoh, dan Purwohandoko (2014) 

serta Romadloni, dan Herizon (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa 
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variabel PDN berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ROA. 

Ditambahkan oleh hasil penelitian Puspitasari (2009) serta Yuwono (2013) 

menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel PDN berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap variabel ROA. Sedangkan menurut hasil penelitian Puspitasari 

(2008), PDN berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel ROA. 

Melihat hasil penelitian terdahulu diatas terdapat hasil yang tidak konsisten 

(research gap), sehingga masih perlu dilakukan penelitian kembali terhadap 

variabel-variabel tersebut. Maka, penulis akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas Dan Risiko 

Operasional Terhadap Profitabilitas BPD Di Indonesia Periode 2012-2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas BPD periode 2012-

2016? 

2. Bagaimana pengaruh risiko pasar terhadap profitabilitas  BPD periode 2012-

2016? 

3. Bagaimana pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas BPD periode 

2012-2016? 

4. Bagaimana pengaruh risiko operasional terhadap profitabilitas BPD periode 

2013-2016? 
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1.3    Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti lebih 

lanjut. Pembatasan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:  

1. Penulis fokus membahas risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan 

risiko operasional yang dihadapi bank BPD; 

2. Penulis membatasi pengukuran risiko kredit yang diproksikan dengan rasio 

Non Performing Loan (NPL), pengukuran risiko pasar diproksikan dengan 

rasio Posisi Devisa Neto (PDN), pengukuran risiko likuiditas diproksikan 

dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) dan pengukuran risiko 

operasional diproksikan dengan metode Basic Indicator Approach (BIA). 

3. Penelitian ini fokus pada profitabilitas bank yang diproksikan dengan rasio 

Return On Asset (ROA); 

4. Penulis membatasi periode penelitian dengan menggunakan Laporan 

Keuangan 2012 – 2016. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dalam uraian di atas, maka tujuan penelitian ini 

antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas bank BPD 

pada periode 2012 – 2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh risiko pasar terhadap profitabilitas bank BPD 

pada periode 2012 – 2016. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas BPD 

umum periode 2012– 2016. 

4. Untuk mengetahui pengaruh risiko operasional terhadap profitabilitas BPD 

umum periode 2012 – 2016. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dalam uraian di atas, maka manfaat masalah 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagi peneliti 

Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana 

untuk melatih berpikir secara ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu yang 

diperoleh di bangku kuliah khususnya lingkup manajemen risiko perbankan, dan 

menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek yang diteliti. 

2. Bagi akademisi / pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan tambahan, serta memberikan pemahaman yang lebih luas akan 

pentingnya pengukuran risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko 

operasional dalam perbankan. 

3. Bagi perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

memberikan informasi pada saat mengambil kebijakan / keputusan, khususnya 

dalam menilai kinerja keuangan perbankan setelah diukurnya risiko kredit, risiko 

pasar, risiko likuditas dan risiko operasional yang dihadapi bank. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang kemudian dijabarkan lebih rinci 

dalam beberapa sub bab. Berikut penjelasan masing-masing sub bab: 

Bab I Pendahuluan 

 Bab satu berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 

masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.  

Bab II Landasan Teori 

 Bab dua berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang 

landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.  

Bab III Metodologi Penelitian 

 Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Objek Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data, Penggunaan Variabel dan Teknik 

Analisis Data. 

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian 

 Bab empat berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi obyek 

penelitian, analisis data, dan pembahasan.  

Bab V Kesimpulan 

 Bab lima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berupa 

tindakan-tindakan yang sebaiknya perlu dilakukan untuk mengurangi keterbatasan 

dalam penelitian ini. 
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Bab II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Teori sinyal 

 Teori sinyal menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan harus 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal  yang  diberikan  

dapat berupa good  news  maupun bad  news.  Sinyal good  news  dapat  berupa  

kinerja perusahaan   perbankan   yang   mengalami   peningkatan   dari   tahun   ke   

tahun, sedangkan bad  news  dapat  berupa  penurunan  kinerja  yang  semakin  

mengalami penurunan (Godfrey et al, 2010).  

 Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan 

mereka memberikan harga yang rendah bagi perusahaan. Hal yang bisa dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan nilainya adalah dengan mengurangi asimetri 

informasi. salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah 

memberikan sinyal berupa informasi mengenai perusahaan (Arifin, 2005). Sinyal 

tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun 

pihak yang berkepentingan. Sinyal yang diberikan dapat juga dilakukan melalui 

pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang 

sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau 

bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain (Susilowati dan 

Turyanto,2011). 
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 Menurut teori sinyal kegiatan perusahaan memberikan informasi kepada 

investor tentang prospek return masa depan yang substansial. Informasi sebagai 

sinyal yang diumumkan pihak manajemen kepada publik bahwa perusahaan 

memiliki prospek bagus dimasa depan (Susilowati 2006). 

 Penggunaan Teori sinyal sebagai dasar dari penelitian ini karena 

penerapan manajemen risiko suatu bank akan memberikan sinyal bagi 

pertumbuhan laba suatu bank baik sinyal good news maupun bad news.  

 

2.1.2 Teori Likuiditas Bank (Commercial Loan Theory) 

 Pada abad 18 teori manajemen dana khususnya yang menyangkut 

likuiditas dikembangkan oleh praktisi perbankan inggris dinamakan Commercial 

Loan Theory. Commercial Loan Theory (Productive Theory of Credit) 

menekankan bahwa likuiditas bank akan terjamin apabila aktiva produktif 

(earning assets) disusun dari kredit jangka pendek yang mudah dicairkan selama 

bisnis dalam kondisi normal (Tazwan,2010). 

 Teori ini menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan 

memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan atau likuid 

(“Short Term, Self Liquiditing”) melalui pembayaran kembali (angsuran) atas 

kredit tersebut sebagai sumber likuiditas. Pembayaran kembali untuk kredit ini 

adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjai melalui  

kredit ini (Sudiyatno dan Suroso,2010). Menurut Hasibuan (2007) mengemukakan 

bahwa Commercial Loan Theory suatu bank akan tetap likuid, jika sebagian besar 
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kredit yang disalurkan merupakan kredit perdagangan jangka pendek dan dapat 

dicairkan dalam keadaan bisnis yang normal (usual business). 

 The Commercial Loan Theory menjelaskan adanya hubungan antara risiko 

likuiditas bank terhadap profitabilitas bank. Menurut Attar,et.al. (2014) Risiko 

likuiditas adalah risiko yang disebabkan ketidakmampuan bank menyediakan 

dana untuk memenuhi penarikan simpanan dan permintaan kredit serta kewajiban 

lainnya yang telah jatuh tempo. Dengan debitur tidak dapat memenuhi 

kewajibannya terhadap bank maka akan mempengaruhi likuiditas bank tersebut. 

Sehingga jika bank mampu menyalurkan kredit jangka pendek ke masyarakat 

maka bank tersebut akan tetap likuid. Dengan asumsi bahwa debitur dapat 

memenuhi kewajibannya dalam waktu yang di tentukan, maka akan berpengaruh 

pada profitabilitas bank tersebut.  

 The Commercial Loan Theory juga menjelaskan adanya hubungan antara 

risiko kredit bank terhadap profitabilitas bank. Semakin besar risiko kredit yang 

dialami suatu bank maka kemungkinan kredit yang disalurkan yang mungkin 

kembali ke pihak bank akan kecil dan dapat mempengaruhi peluang untuk 

mendapatkan profit (Nabilah,2016). Maka jika suatu bank memiliki jumlah kredit 

bermasalah yang besar maka bank tersebut dalam keadaan tidak baik atau tidak 

stabil. Sehingga bank akan dikatakan likuid apabila bank tersebut mempunyai 

jumlah kredit bermasalah yang rendah dan akan mempengaruhi peluang 

mendapapatkan profit yang besar karena kredit yang disalurkan kembali ke pihak 

bank dalam jumlah yang besar.    
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2.1.3 Perbankan 

2.1.3.1 Definisi Bank 

 Bank adalah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun 

dana berupa giro,deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang 

kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian menempatkannya kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending unit) melalui 

penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat banyak (Tazwan, 2010). Menurut Dictionary of banking and financial 

service by Jerry Rosenberg yang dimaksud dengan bank adalah lembaga yang 

menerima simpanan giro,deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang di 

tarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan 

pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.  

 Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 menjelaskan bahwa 

bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat banyak. 

 Bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan depositori. Sebagai 

lembaga keuangan depositori, bank memiliki izin untuk menghimpun dana secara 

langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dana yang di peroleh dapat 

dialokasikan ke dalam aktiva dalam bentuk pemberian pinjaman dan investasi. 

Kekhususan kegiatan yang dilakukan oleh bank inilah yang membedakan bank 
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dengan lembaga keuangan lain. Di samping kekhususan dalam menghimpun dana 

masyarakat atau dana pihak ketiga tersebut, bank diperbolehkan untuk 

menjalankan usaha yang sama dengan usaha lembaga keuangan lainnya Dari 

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang 

kegiatannya adalah: 

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan secara 

umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro 

(demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan 

deposito (time seposit). 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan 

pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan 

kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan 

(Idroes, 2011). 

 

2.1.3.2 Jenis-jenis Bank  

1. Bank menurut Aspek Fungsi 

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

menjadi UU No. 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya 

terdiri dari: 

1) Bank Umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran.  
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2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Bank menurut Aspek Kepemilikan 

1) Bank Milik Pemerintah 

Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian maupun 

modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga keseluruhan keuntungan 

bank dimiliki oleh Pemerintah. 

2) Bank Milik Swasta Nasional 

Bank milik swasta nasional adalah bank yang sebagian besar dimiliki oleh 

swasta nasional serta akte pendirian didirikan oleh swasta, begitu pula 

pembagian keuntungan dimiliki oleh swasta. 

3) Bank Milik Koperasi 

Kepemilikan saham-saham bank milik koperasi dimiliki oleh perusahaan 

yang berbadan hukum koperasi. 

4) Bank Milik Asing. 

5) Bank Milik Campuran. 

3. Bank menurut Aspek Status 

1) Bank Devisa 

2) Bank Non Devisa 
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4. Bank menurut Aspek Penentuan Harga 

1) Bank Konvensional 

2) Bank Syariah 

 

2.1.4 Profitabilitas  

 Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang 

merniliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya 

dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan 

pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan, dan unsur 

prediksi (Belkaoui, 2006). 

 Secara umum profitabilitas atau biasa disebut dengan rentabilitas adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Profitabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva 

atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Widowati dan Suryono,2015). 

Profitabilitas yang tetap stabil dan meningkat dapat memenuhi kewajiban bank 

kepada stakeholder, meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modal 

serta meningkatkan kepercayaan masyarakat agar menyimpan kelebihan dana 

yang dimiliki pada bank (Wantera dan Mertha, 2015). 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/30/DPNP/2011, 

untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dapat 

menggunakan rasio profitabilitas. Ditambahkan pula oleh Putri (2013) bahwa 

rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada 

suatu periode tertentu.  
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 Menurut Dewi dan Abdurrakhman (2015) Ukuran profitabilitas yang 

digunakan adalah Return On Equity (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan 

Return on Asset (ROA) pada industri perbankan. Return on Asset (ROA) 

memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi 

perusahaan, sedangkan Return on Equity (ROE) hanya mengukur return yang 

diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut .Sehingga dalam 

penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran profitabilitas perbankan. 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No/13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011 rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

2.1.5  Risiko 

 Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian 

yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan (Idroes, 

2011). Risiko timbul karena adanya kemungkinan yang tidak pasti, yang berarti 

ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko, 

karena mengakibatkan keragu-raguan sesorang untuk meramalkan kemungkinan 

terhadap hasil-hasil yang akan terjadi dimasa datang.  

 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 

tentang Kewajiban Penyediaan Modal Bank Umum dan PBI No. 11/25/PBI/2009 

tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko bagi Bank Umum menjelaskan bahwa Risiko adalah potensi kerugian 

akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. 
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 Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika 

tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Menurut IBI dan BARa 

(2016) Penilaian profil risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko 

dalam aktivitas operation bank menjelaskan ada 8 (delapan) jenis risiko yaitu 

risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko 

stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi 

 

2.1.6 Manajemen Risiko 

 Manajemen risiko didefinisikan sebagai metode logis dan sistematik dalam 

identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan 

monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. 

Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara linier negatif. 

Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar 

untuk dihadapi. Manajemen risiko diperlukan untuk: 

1) Mendukung pencapaian tujuan 

2) Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang  

yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi; risiko 

yang tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai 

terhadap risiko. 

3) Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal 

4) Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan 

 dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola 
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 risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya 

 (Idroes, 2011). 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

risiko perbankan adalah informasi bagi perbankan dan pengelola bank mengenai 

potensi kerugian di masa yang akan datang dengan cara identifikasi, kuantifikasi, 

menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan 

risiko untuk mencegah risiko yang berpotensi serta dapat meminimalisir risiko 

yang telah timbul dari kegiatan usaha bank untuk meningkatkan daya saing pada 

industri perbankan serta mendukung tercapainya tujuan, memungkinkan untuk 

melakukan aktivitas yang mempunyai peluang yang tinggi, mengurangi kesalahan 

fatal dan dapat menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas.  

 Berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko bagi Bank Umum PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI 

No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, 

menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan 

prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan 

mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. 

 

2.1.7 Risiko Kredit 

 Risiko kredit bagi perbankan adalah risiko kerugian sehubungan dengan 

pihak peminjam (counterparty) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi 

kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada 

saat jatuh tempo atau sesudahnya (Idroes, 2011). Menurut Capriani dan Dana 
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(2016) Risiko kredit merupakan risiko yang akan diderita bank akibat dari tidak 

dilunasinya kredit yang telah diberikan bank kepada debitur. 

 Ditambahkan IBI dan BARa (2016)  Risiko kredit adalah risiko akibat 

kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit umumnya terdapat pada 

seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan 

(counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja debitur (borrower). 

 Risiko kredit dapat dikibatkan karena adanya analisis kredit yang tidak 

sempurna, tidak melakukan monitoring secara berkala pada proyek-proyek yang 

dibiayai, penilaian dan peninjauan agunan yang tidak tepat, penyelesaian kredit 

bermasalah, penilaian pembelian surat-surat berharga yang tidak sempurna, dan 

penetapan limit untuk eksposur kepada setiap individu yang tidak tepat 

(Hasibuan,2007). Hal tersebut merupakan risiko kredit yang sering dialami oleh 

bank, sehingga bank harus melakukan upaya untuk meminimalisir risiko kredit 

yang dialami. Menurut IBI dan BARa (2016) penilaian risiko kredit berdasarkan 

kualitas kredit dan kecukupan pencadangan terdiri atas: 

1. Aset Kualitas Rendah  

Aset Kualitas Rendah =  
Aset  dan  TRA  Kualitas  Rendah

Total  Asset  dan  TRA
 × 100% 

Aset kualitas rendah adalah seluruh aktiva bank baik produktif maupun 

non-produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus kurang 

lancar, diragukan,  dan macet. Transaksi Rekening Administratif (TRA) 

kualitas rendah terdiri atas irrevocable L/C, garansi yang diberikan, dan 
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kelonggaran tarik (komitmen) yang memiliki kualitas dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.  

2. Aset Produktif dan Bermasalah  

Aset Produktif dan Bermasalah =  
Aktiva  Produktif  dan  TRA  Bermasalah  

Total  Aset  dan  TRA
 × 100% 

Aktifa produktif bermasalah adalah aktiva produktif yang memiliki kualitas 

kurang lancar, diragukan, dan macet. Total aset dan TRA adalah total aset 

secara net dan total TRA yang terdiri atas irrevocable L/C, garansi yang 

diberikan, dan kelonggaran tarik (komitmen). 

3. Agunan yang Diambil Alih  

Agunan yang Diambil Alih =
Agunan  yang  Diambil  Alih

Total  Aset  
 × 100% 

Total aset adalah aset secara net (setelah set off antarkantor)  

4. Kredit Kualitas Rendah  

Kredit Kualitas Rendah =  
Kredit Kualitas Rendah

Total Kredit
 x100% 

Kredit kualitas rendah merupakan seluruh kredit kepada pihak ketiga 

bukan bank yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukan dan macet. Total Kredit adalah kredit pada pihak ketiga bukan 

bank. 

5. Non Performing Loan Gross  

𝑁𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑎𝑛 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 (𝑁𝑃𝐿 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠) =
Kredit Bermasalah

Total Kredit
 x100% 

Kredit bermasalah adalah seluruh kredit pada pihak ketiga bukan bank 

dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Total kredit 

adalah kredit pada pihak ketiga bukan bank. 
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6. Non Performing Loan Nett 

𝑁𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑡 (𝑁𝑃𝐿 𝑛𝑒𝑡𝑡) =

Kredit Bermasalah −
CKPN Kredit Bermasalah

Total Kredit Bermasalah −
CKPN Kredit Bermasalah 

 x100% 

Kredit bermasalah adalah seluruh kredit pada pihak ketiga bukan bank 

dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. CKPN kredit 

bermasalah adalah CKPN untuk cadangan kredit bermasalah. Total kredit 

adalah kredit pada pihak ketiga bukan bank.  

 

 Berdasarkan penjabaran dari rasio yang digunakan untuk pengukuran 

risiko kredit yang di jelaskan di atas, Non Performing Loan Gross (NPL gross) 

dipilih untuk digunakan menjadi proksi dari risiko kredit. NPL gross digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar kredit bermasalah yang dialami oleh bank tanpa 

adanya pengurangan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit 

bermasalah. Menurut Ketentuan PBI No. 15/2/PBI/2013, batas maksimum NPL 

sebesar 5%. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang 

dapat menimbulkan kredit bermasalah semakin besar, sehingga risiko kredit yang 

tinggi. Sebaliknya jika semakin kecil rasio ini maka kredit bermasalah akan 

sedikit dan akan menguntungkan pihak bank. 

 

2.1.8 Risiko Pasar 

 Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta 

pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca (on and off balance sheet) yang 

timbul dari pergerakan harga pasar (market prices) (Idroes, 2011). 
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  Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif 

termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko 

perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan termasuk 

risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku 

bunga, (benchmark interest rate risk), risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko 

komoditas (IBI dan BARa , 2016)   

  Berdasarkan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No. 

5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, 

menyatakan bahwa risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca, dan rekening 

administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan 

dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga option. Menurut IBI dan BARa 

(2016) penilaian risiko pasar berdasarkan volume dan komposisi portofolio terdiri 

atas: 

1. Posisi Devisa Neto (PDN) 

Posisi Devisa Neto =  

 Aktiva + Rekening Adm. Aktiva −
(Pasiva + Rekening Adm. Pasiva)

Modal Bank
 x 100% 

2. Rasio Aset Trading 

Rasio Aset 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 =  
Aset 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔, Derivatif dan FVO

Total Aset
 x 100% 

3. Rasio Kewajiban Trading 

Rasio Kewajiban 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 =  

Aset 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔,
𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑓 dan FVO

Total Kewajiban
 x100% 

 

 

Pengaruh Risiko Kredit..., Made Noviandari, Ak.-IBS, 2017



29 
 

Indonesia Banking School 
 

4. Rasio Produk Terstuktur 

Rasio Produk Terstuktur =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑡𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟

Total Aset
 x100% 

5. Rasio Keuntungan dan Kerugian dari Asset Traiding 

 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 & 𝐾𝑒𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑎𝑛 𝐹𝑃𝑂

Pendapatan Operasional
 x100% 

6. Rasio Derivatif  

Rasio Derivatif =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑓

Total Aset
 x100% 

7. Rasio Posisi Ekuitas 

Rasio Posisis Ekuitas =  
Posisi Ekuitas Kategori AFS

Total Aset 
 x100% 

Berdasarkan penjabaran dari rasio yang digunakan untuk pengukuran risiko pasar 

yang di jelaskan di atas, Posisi Devisa Netto (PDN) dipilih untuk digunakan 

menjadi proksi dari risiko Pasar. PDN adalah rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur sensitivitas bank terhadap perubahan nilai tukar, dapat didefinisikan 

sebagai angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari 

selisih bersih aktiva dan passiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah 

selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komponen maupun 

kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya 

dinyatakan dalam rupiah.  

 

2.1.9 Risiko Likuiditas 

 Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau 
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dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa menggangu 

aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas juga disebut risiko 

likuiditas pendanaan (funding liquidity rsik) dan risiko likuiditas pasar (market 

liqidity risk) (IBI dan BARa, 2016). 

 Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak 

mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (Idroes, 2011) 

  Berdasarkan uraian di atas, maka risiko likuiditas adalah risiko yang 

ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo karena 

berbagai aspek tertentu yang berhubungan dengan sumber pendanaan bank.  

 LDR adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah 

dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini untuk mengetahui 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya (Attar et. Al., 2014). Dalam memudahkan penelitian ini maka rasio 

Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan peneliti sebagai proksi yang 

menggambarkan risiko likuiditas dalam bank. Menurut IBI dan BARa (2016) 

penilaian risiko likuiditas rumus LDR sebagai berikut: 

Loan to Deposit Ratio = 
Total Kredit

Total Dana Pihak Ketiga
x100% 

Sesuai peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 batas LDR yaitu 78%-92%. 

Semakin besar rasio ini menunjukan bahwa bank semakin agresif likuiditasnya, 

sebaliknya jika semakin kecil rasio ini akan mengindikasikan semakin besarnya 

dana pihak ketiga yang tidak digunakan untuk penempatan kredit (Tazwan,2010). 
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2.1.10 Risiko Operasional 

 Komite basel menetapkan definisi risiko operasional sebagai “risiko yang 

baik secara langsung maupun tidak langsung yang berasal dari ketidakmampuan 

atau kegagalan proses internal,sumber daya manusia,dan sistem maupun yang 

berasal dari kejadian-kejadian eksternal” (Idroes, 2011). 

 Risiko Operasional berbeda sifatnya dengan risiko kredit dan risiko pasar 

karena kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian yang terekspos pada risiko 

operasional tidak selalu dapat diukur. Kerugian yang dimaksud dapat timbul 

setelah jangka waktu tertentu setelah risk event terjadi atau secara tidak langsung 

seperti kerusakan reputasi atau citra bank (Idroes, 2011). 

 Risiko operasional sudah mengancam bank mulai memulai operasional 

pada pagi hari, sampai bank menutup kantor pada sore hari. Risiko operasional 

melekat pada operasional bisnis melalui berbagai proses internal, dan akibat dari 

sumber eksternal. Bahkan, untuk risiko lain seperti risiko kredit dan risiko pasar 

sering awalnya diakibatkan oleh kegagalan risiko operasional (IBI dan BARa 

2016). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko 

operasional adalah risiko yang disebabkan dari proses atau kejadian internal 

maupun eksternal dan bisa berpengaruh kepada risiko kredit maupun pasar.  

 Dalam mengukur potensi kerugian risiko operasional, dapat menggunakan 

3 (tiga) pendekatan (Idroes,2011), yaitu: 

1) Pendekatan indikator dasar (Basic Indicator Approach/BIA) 

2) Pendekatan standar (Standardzed Approach/SA) 

3) Pendekatan pengukuran lanjutan (Advance Measurement Approach/AMA) 
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Risiko operasional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan  Basic 

Indicator Approach (BIA). BIA merupakan perhitungan beban modal untuk risiko 

operasional yang didasarkan pada presentase tertentu (alpha factor) dari 

pendapatan bruto (gross income) yang di gunakan sebagai perkiraan terhadap 

eksposur risiko bank. Dalam pendekatan ini, modal yang harus dialokasikan bank 

terhadap kerugian yang berasal dari risiko operasional sama dengan presentase 

return dari rata-rata pendapatan bruto tahunan selama periode 3 tahun 

sebelumnya. BIA adalah metode paling sederhana yang disediakan bagi bank 

dalam melakukan kalkulasi KPMM risiko operasional dibawah basel II. KPMM 

risiko operasional pada basel II untuk satu tahun tertentu dikalkulasikan dengan 

mengalikan suatu indikator eksposur risiko dengan presentase tertentu. Indikator 

eksposur risiko merupakan faktor yang digunakan sebagai indikasi tingkat risiko 

yang dihadapi bank (Idroes, 2011). 

 Menurut BIA, modal yang diatur untuk suatu tahun tertentu adalah 

pendapatan bruto dikalikan dengan suatu presentase yang disebut alpha, yang di 

tetapkan sebesar 15%. Alpha multiplier yang digunakan secara sederhana 

merupakan angka pengganti untuk frequensi suatu kejadian risiko operasional 

(operasional risk event) dalam bisnis. Angka ini terkait dengan ukuran 

operasional bank terhadap kerugian operasional potensial yang akan terjadi jika 

melakukan bisnis tersebut (Idroes, 2011). 

Untuk menghitung BIA digunakan rumus:  

𝐾𝐵𝐼𝐴=  (𝐺𝐼1…𝑁 ×𝛼) /𝑛  

Pengaruh Risiko Kredit..., Made Noviandari, Ak.-IBS, 2017



33 
 

Indonesia Banking School 
 

Keterangan: 
𝐾𝐵𝐼𝐴= Beban modal risiko operasional yang dipersyaratkan   

berdasarkan BIA 

GI = gross income atau pendapatan bruto tahunan selama tiga tahun 

terakhir yang bernilai positif 

α = 15% 

  n    = jumlah tahun dalam tiga tahun terakhir dimana gross income 

atau pendapatan bruto bernilai positif 

Menurut Idroes (2011) Makin tinggi nilai indikator eskposur risiko operasional 

maka semakin tinggi juga risiko yang akan dihadapi oleh bank. Sehingga 

tingginya nilai BIA suatu bank akan berdampak kepada tingginya risiko 

operasional begitu juga sebaliknya, apabila nilai BIA tinggi maka kesempatan 

bank dalam memperoleh keuntungan yang besar akan kecil. Maka menurunkan 

risiko operasional yang dialami oleh bank akan menyebabkan kemampuan bank 

dalam memperoleh keuntungan akan meningkat (Capriani dan Dana, 2016)   

2.1.11 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Utomo (2009) dengan judul “Analisis Pengaruh CAR, NPL, 

PDN, NIM, BOPO, LDR dan Suku Bunga SBI terhadap ROA (Studi pada Bank 

Devisa di Indonesia Periode 2003 – 2007)”. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 20 Bank Devisa di Indonesia dengan periode penelitian tahun 

2003 – 2007 dan berlokasi di Semarang. Variabel independen penelitian ini adalah 

CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR dan Suku Bunga SBI sedangkan untuk 

variabel terikat atau dependennya adalah ROA yang memproksikan kinerja 
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keuangan perbankan. Model penelitian yang digunakan adalah model analisis 

berganda dengan persamaan kuadrat terkecil atau ordinary least square (OLS). 

Hasil penelitian menunjukkan CAR, NIM dan LDR berpengaruh positif signifikan 

terhadap ROA, PDN dan Suku Bunga SBI berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap variabel ROA, sedangkan NPL dan BOPO berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA. 

 Penelitian Oktaviantari, dan Wiagustini (2013) yang berjudul “Pengaruh 

Tingkat Risiko Perbankan terhadap Profitabilitas pada BPR di Kabupaten 

Badung”. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 10 Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) di Kabupaten Badung, Bali tahun 2008 – 2012. Risiko kredit 

diproksikan dengan variabel NPL, risiko operasional diproksikan dengan variabel 

efisiensi BOPO, risiko likuiditas diproksikan dengan variabel LDR dan 

profitabilitas diproksikan dengan variabel ROA sebagai variabel terikat. Model 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis jalur (path analysis). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan 

terhadap LDR, dan BOPO berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap LDR. 

Sedangkan NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, BOPO 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan LDR berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2013) yang berjudul 

“Pengaruh Risiko Kredit, dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Tingkat 

Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI”. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah 21 perusahaan perbankan yang go public dan 
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terdaftar di BEI, tahun 2006-2010. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain NPL, dan CAR, sedangkan variabel dependennya yaitu, 

ROA. Model penelitian yang digunakan adalah model analisis berganda .Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA, sedangkan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Sudiyatno, dan Fatmawati (2013) 

yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit dan Efisiensi Operasional terhadap 

Kinerja Bank”.  Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 24 perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI, tahun 2007-2010. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini, antara lain CAR, LDR, dan BOPO, sedangkan 

variabel dependennya, yaitu ROA. Model penelitian yang digunakan adalah 

model analisis berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuangan 

yang terdiri dari rasio CAR, dan LDR berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap ROA, sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ROA. 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Yuwono (2013) yang berjudul 

“Pengaruh LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, IRR, PDN, BOPO, FBIR dan FACR 

terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public”. 

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini, antara lain LDR, IPR, 

APB, NPL, PPAP, IRR, PDN, BOPO, FBIR dan FACR, sedangkan variabel 

dependennya, yaitu ROA. Model penelitian ini adalah analisis regresi berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LDR, IPR, PDN dan FACR berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap ROA, serta FBIR berpengaruh positif signifikan 
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terhadap ROA, sedangkan APB, NPL, PPAP, IRR berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap ROA, serta BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA. 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Triantoro (2013) yang berjudul 

“Pengaruh LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, IRR, PDN, BOPO, dan FACR terhadap 

Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public”. Variabel 

independen yang digunakan pada penelitian ini, antara lain LDR, IPR, APB, NPL, 

PPAP, IRR, PDN, BOPO, dan FACR, sedangkan variabel dependennya, yaitu 

ROA. Model penelitian ini adalah analisis regresi berganda.  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa LDR, IRR, NPL, PPAP, BOPO, dan PDN  berpengaruh 

negatif terhadap ROA. Sedangkan APB, IRR, dan FACR berpengaruh positif 

terhadap ROA 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Abiola, and Olausi (2014) yang 

berjudul “The Impact of Credit Risk Management on The Commercial Banks 

Performance in Nigeria”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 

Bank di Nigeria yang tercatat di Nigeria Stock Exchange (NSE) periode tahun 

2005 – 2011. Kinerja keuangan sebagai dependent variable diproksikan dengan 

variabel ROE dan ROA, sedangkan risiko kredit diproksikan dengan variabel 

NPL dan modal diproksikan dengan variabel CAR. Model penelitian yang 

digunakan adalah model regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan NPL 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank umum dalam 

bentuk ROA maupun ROE, sedangkan CAR berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan Bank umum dalam bentuk ROA maupun ROE. 
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 Penelitian Attar, et. al., (2014) dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh 

perbankan yang terdaftar di BEI sampai dengan tahun 2011, yaitu sebanyak 30 

Bank. Menggunakan periode pengamatan sebanyak 5 tahun, dimulai dari tahun 

2007 – 2011. Kinerja keuangan sebagai variabel terikat diproksikan dengan 

variabel ROA dan ROE, sedangkan penerapan manajemen risiko kredit 

diproksikan dengan variabel NPL. Penerapan manajemen risiko likuiditas 

diproksikan dengan variabel LDR dan terkahir penerapan manajemen risiko 

operasional diproksikan dengan variabel BOPO. Model penelitian yang digunakan 

adalah metode regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan penerapan manajemen 

risiko secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian, 

penerapan manajemen risiko kredit dengan variabel NPL berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja keuangan dalam bentuk ROA maupun ROE. 

Selanjutnya, penerapan manajemen risiko likuiditas dengan variabel LDR 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur 

dengan variabel ROA namun sebaliknya dengan variabel ROE hasilnya negatif. 

Terakhir, penerapan manajemen risiko operasional dengan variabel BOPO 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan dalam bentuk ROA 

maupun ROE. 

 Penelitian Hariemufti,et,al. (2014) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Permodalan Terhadap Profitabilitas 

Perbankan (Studi Pada Perusahaan Bank Umum yang Terdaftar di BEI Tahun 
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2010-2014). Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah bank umum 

konvensional yang terdaftar di BEI yaitu sebanyak 23 Bank tahun, 2010-2014. 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini, antara lain CAR, NPL, dan LDR. 

Sedangkan variabel dependennya, yaitu ROA. Model penelitian yang digunakan 

adalah analisis deskriptif dan regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA sedangkan LDR 

dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 Penelitian Dayu (2015) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kecukupan 

Modal, Likuiditas, Risiko Pasar dan Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan 

pada Bank Konvensional (Studi Empiris pada Bank Konvensional yang Terdaftar 

di BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah bank konvensional yang 

terdaftar di BEI yaitu sebanyak 30 Bank tahun, 2010-2013. Variabel yang 

digunakan pada penelitian ini, antara lain CAR, NPL, LDR dan NIM. Sedangkan 

variabel dependennya, yaitu ROA. Model penelitian yang digunakan adalah 

metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, serta NIM berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. Sedangkan LDR, dan NPL berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap ROA. 

 Penelitian Gizaw, et. al. (2015) dengan judul “The Impact of Credit Risk 

on Profitability Performance of Commercial Banks in Ethiopia African Journal of 

Business Management”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini, antara lain NPL, CAR dan LLPR. Sedangkan variabel dependennya, yakni 

ROA, dan ROE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL, dan LLPR 
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berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, maupun ROE. Sedangkan CAR 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan CAR berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROE. 

 Penelitian Capriani, dan Dana (2016) dengan judul “Pengaruh Risiko 

Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas BPR di 

Kota Denpasar”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalan BPR yang 

berada di kota Denpasar sebanyak 19 BPR tahun penelitian yaitu 2010-2014. 

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini, antara lain risiko kredit 

yang diproksikan dengan NPL, risiko operasional yang diproksikan dengan 

BOPO, dan risiko likuiditas yang diproksikan dengan LDR. Sedangkan 

dependennya, yaitu profitabilitas yang diproksikan bank dengan ROA. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan risiko operasional berpengaruh 

negatif signifikan terhadap profitabilitas, dan risiko likuiditas berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas. 

 Penelitian Nabilah (2016) dengan judul “Pengaruh Manajemen Risiko, 

GCG dan Permodalan terhadap Profitabilitas BPD Periode 2011-2015”. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank BPD di indonesia sebanyak 19 

bank BPD tahun penelitian yaitu 2011-2015. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini, antara lain LDR, BIA, CAR, GCG dan NPL. Sedangkan 

variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ROA. Model 

penelitian yang digunakan adalah analisis regersi linier berganda. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa NPL dan BIA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ROA, LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, GCG tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA, Sedangkan CAR berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap ROA. 

 
Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

NO 
Nama Peneliti 

& Tahun 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

1 Utomo (2009) 

Independent : CAR, 
NPL, PDN, NIM, 
BOPO, LDR dan Suku 
Bunga SBI 
 
Dependent : ROA 

CAR, NIM, dan LDR 
berpengaruh (+) signifikan 
terhadap ROA 
 
PDN, dan Suku bunga SBI 
(+) tidak signifikan terhadap 
ROA 
 
NPL, dan BOPO 
berpengaruh (-) signifikan 
terhadap ROA 

1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
 

2 Oktaviantari, dan 
Wiagustini (2013) 

Independent : NPL, 
BOPO, dan LDR 
 
Dependent : LDR, dan 
ROA 

NPL berpengaruh (-) 
signifikan terhadap LDR 
 
BOPO berpengaruh (-) tidak 
signifikan terhadap LDR 
 
LDR berpengaruh (+) 
signifikan terhadap ROA 
 
NPL berpengaruh (+) tidak 
signifikan terhadap ROA 
 
BOPO berpengaruh (-) 
signifikan terhadap ROA 

1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
3. Risiko operasional 
diproksikan 
menggunakan BIA 

     

3 Putri (2013) 

Independent : Risiko 
Kredit (NPL), dan 
Modal (CAR) 
 
Dependent : ROA 

CAR berpengaruh (+) 
signifikan terhadap ROA 
 
NPL berpengaruh (-) 
signifikan terhadap ROA 

 
1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
3. Risiko yang diteliti 
Risiko 
kredit,pasar,operasional 
dan likuiditas 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

NO Nama Peneliti 
& Tahun 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

4 Sudiyatno, dan 
Fatmawati (2013) 

Independent : Risiko         
Kredit (CAR, dan           
LDR), dan Efisiensi 
Operasional (BOPO) 
 Dependent : ROA 

 

CAR, dan LDR berpengaruh 
(+) tidak signifikan terhadap 
ROA 
 
BOPO berpengaruh (-
)signifikan terhadap ROA 

 
1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
3.Risiko yang diteliti 
Risiko kredit, 
pasar,operasional dan 
likuiditas 
 
 

5 Triyantoro (2013) 

Independent :  
IPR, APB, PPAP, 
NPL, PDN, NIM, 
BOPO,IRR, LDR dan 
FACR 
 
Dependent : ROA 

LDR, IRR, NPL, PPAP, 
BOPO, dan PDN  
berpengaruh (-) terhadap 
ROA 
 
 
APB, IRR, dan FACR 
berpengaruh (+)terhadap 
ROA 

1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
 

6 Yuwono (2013) 

Independent : LDR, 
IPR, APB, NPL, 
PPAP, IRR, PDN, 
BOPO, FBIR dan 
FACR 
 
Dependent : ROA 

FBIR berpengaruh (+) 
signifikan terhadap ROA 
 
LDR, IPR, PDN dan FACR 
berpengaruh (+) tidak 
signifikan terhadap ROA 
 
BOPO berpengaruh (-) 
signifikan terhadap ROA 
 
APB, NPL, PPAP dan IRR 
berpengaruh (-) tidak 
signifikan terhadap ROA 

1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
 

7 Abiola, dan 
Olausi (2014) 

Independent : CAR, 
NPL 
 
Dependent : ROA, dan 
ROE 

NPL berpengaruh (+) 
signifikan terhadap ROA, 
dan ROE 
 
CAR berpengaruh (+) tidak 
signifikan terhadap ROA, 
dan ROE 

1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
 

8 Hariemufti,et, al. 
( 2014 ) 

Independent : Risiko 
Kredit (NPL),  Risiko 
Likuiditas (LDR), dan 
Permodalan (CAR) 
Dependent: 
Profitabilitas (ROA) 
 

NPL berpengaruh (-) dan 
signifikan terhadap ROA 
 
LDR dan CAR tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap ROA  

1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

NO Nama Peneliti 
& Tahun 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

9 Attar, et. al. 
(2014) 

Independent : Risiko 
Kredit (NPL), Risiko 
Likuiditas (LDR), dan 
Risiko Operasional 
(BOPO) 
 
Dependent : ROA 

LDR berpengaruh (+) tidak 
signifikan terhadap ROA, 
dan ROE 
 
NPL, dan BOPO 
berpengaruh (-) signifikan 
terhadap ROA, dan ROE 

1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
3.Risiko yang diteliti 
Risiko kredit, 
pasar,operasional dan 
likuiditas 
4. Risiko operasional 
diproksikan BIA 

10 Dayu (2015) 

Independent : CAR, 
NPL, LDR dan NIM 
 
Dependent : ROA 

NIM berpengaruh (+) 
signifikansi signifikan 
terhadap ROA 
 
CAR berpengaruh (+) tidak 
signifikan terhadap ROA 
 
LDR, dan NPL berpengaruh 
(-) tidak signifikan terhadap 
ROA 

 
 
 
1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
3. Risiko operasional 
diproksikan BIA 
4.Risiko pasar 
diproksikan PDN 
 

11 Gizaw, et. al. 
(2015) 

Independent : NPL, 
CAR, dan LLPR 
 
Dependent : ROA, dan 
ROE 

NPL berpengaruh  
(-) signifikan terhadap 
ROA, dan ROE 
 
LLPR berpengaruh (-) 
signfikan terhadap ROA, 
dan ROE 
 
CAR berpengaruh (+) 
signifikan terhadap ROA 
 
CAR berpengaruh (-) 
signifikan terhadap ROE 

1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
 

12 Capriani, dan 
Dana (2016) 

Independent : Risiko 
Kredit (NPL), Risiko 
Operasional (BOPO), 
dan Risiko Likuiditas 
(LDR) 
 
Dependent: 
Profitabilitas (ROA) 

LDR berpengaruh (+) 
signifikan terhadap ROA 
 
NPL berpengaruh (+) tidak 
signifikan terhadap ROA 
 
BOPO berpengaruh (-) 
signifikan terhadap ROA 

1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
3.Risiko yang diteliti 
Risiko kredit, 
pasar,operasional dan 
likuiditas 
4. Risiko operasional 
menggunakan BIA 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

NO Nama Peneliti 
& Tahun 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

13 Nabilah (2016) 

Independent : Risiko 
Kredit (NPL), Risiko 
Operasional (BIA), 
dan Risiko Likuiditas 
(LDR), GCG, 
Permodalan (CAR) 
 
Dependent: 
Profitabilitas (ROA) 
 

NPL & BIA berpengaruh (-) 
dan signifikan terhadap 
ROA 
 
LDR berpengaruh (+) dan 
signifikan terhadap ROA 
 
GCG tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ROA 
 
CAR berpengaruh (+) tidak 
signifikan terhadap ROA 

1. Sampel yang 
digunakan BPD 
2. Periode Penelitian 
2012-2016 
4.Risiko yang diteliti 
Risiko kredit, 
pasar,operasional dan 
likuiditas 

Sumber: Data diolah penulis (2017) 

 

2.2 Hipotesis 

2.2.1 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Return on Asset 

(ROA) 

 The Commercial Loan Theory menjelaskan adanya hubungan antara risiko 

kredit bank terhadap profitabilitas bank. Semakin besar risiko kredit yang dialami 

suatu bank maka kemungkinan kredit yang disalurkan yang mungkin kembali ke 

pihak bank akan kecil dan dapat mempengaruhi peluang untuk mendapatkan 

profit (Nabilah,2016). Maka jika suatu bank memiliki jumlah kredit bermasalah 

yang besar maka bank tersebut dalam keadaan tidak baik atau tidak stabil. 

Sehingga bank akan dikatakan likuid apabila bank tersebut mempunyai jumlah 

kredit bermasalah yang rendah dan akan mempengaruhi peluang mendapapatkan 

profit yang besar karena kredit yang disalurkan kembali ke pihak bank dalam 

jumlah yang besar. Pada penelitian ini risiko kredit di proksikan dengan NPL.     
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 Non Performing Loan atau yang sering disebut kredit bermasalah dapat 

diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya 

faktor kesenjangan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Rasio 

ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 

bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan 

semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah 

semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin 

besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet 

(Putri,2013).  

 Menurut Hariemufti (2014) NPL mempengaruhi kinerja bank terutama 

kualitas aset dan semakin besar risiko kredit yang ditanggung pihak bank yang 

berarti kinerja keuangan bank semakin menurun. Hal ini juga mengindikasikan 

menurunnya profitabilitas yang diraih oleh bank tersebut. Dendawijaya (2009) 

mengemukakan dampak dari Non Performing Loan yang tidak wajar salah 

satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh income (pendapatan) dari 

kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh 

buruk bagi profitabilitas bank. 

 Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai Non Performing Loan 

(NPL) yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap 

kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit 

bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar oleh karena itu 

bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga 

berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank (Utomo,2009). 
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 Peneliti terdahulu yang menguji pengaruh NPL terhadap ROA dilakukan 

oleh Abiola, dan Olausi (2014) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel NPL 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ROA. Kemudian Capriani dan 

Dana (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel NPL berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap variabel ROA Namun terdapat perbedaan hasil 

penelitian Utomo (2009), Putri (2013), Attar, et. al. (2014), hariemufti (2014), 

Oktaviantari & Wiagustini (2013), dan Nabillah (2016) menunjukkan hasil 

penelitian bahwa variabel NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel 

ROA. Kemudian penelitian Yuwono (2013) dan Dayu (2015) menunjukan hasil 

NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Hipotesis yang 

dibangun dalam penelitian ini mengenai pengaruh NPL terhadap profitabilias 

yang diproksikan dengan ROA, yaitu: 

Ho1 = Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap Return on 

Asset (ROA) 

Ha1 = Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap Return on Asset 

(ROA) 

 

2.2.2 Pengaruh Posisi Devisa Neto (PDN) terhadap Return on Asset (ROA) 

 Salah satu risiko pasar dapat diproksikan dengan variabel Posisi Devisa 

Neto (PDN).  PDN didefinisikan sebagai rasio yang menggambarkan tentang 

perbandingan antara selisih aktiva valas dan pasiva valas ditambah dengan selisih 

bersih off balance sheet dibagi dengan modal, selain itu dapat pula diartikan 

sebagai angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari 
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selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing, ditambah 

dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen 

maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valas, yang 

semuanya dinyatakan dalam rupiah (Yuwono, 2013) 

 PDN digunakan untuk mengendalikan posisi pengelolaan valuta asing, 

karena dalam manajemen valuta asing fokus pengelolaannya ada pada pembatasan 

posisi keseluruhan masing masing mata uang asing serta memonitor perdagangan 

valuta asing dalam posisi yang terkendali, Penguasaan mata uang asing tersebut 

dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing dan untuk 

memperoleh pendapatan yang setinggi-tingginya, yang didapat dari selisih kurs 

jual dan kurs beli dari valuta asing tersebut. Pendapatan yang tinggi dapat 

meningkatkan keuntungan atau profitabilitas (ROA) (Utomo, 2009). 

 Peneliti terdahulu yang menguji pengaruh PDN terhadap ROA dilakukan 

oleh Yuwono (2013) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel PDN 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ROA. Namun terdapat 

perbedaan hasil penelitian Utomo (2009), PDN tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel ROA serta Triyantoro (2013) PDN berpengaruh negatif terhadap 

ROA.  

 Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini mengenai pengaruh PDN 

terhadap profitabilias yang diproksikan dengan ROA, yaitu: 

Ho2 = Posisi Devisa Neto (PDN) tidak berpengaruh terhadap Return on Asset 

(ROA) 
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Ha2 = Posisi Devisa Neto (PDN) berpengaruh terhadap Return on Asset 

(ROA) 

 

2.2.3 Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return on Asset (ROA) 

 The Commercial Loan Theory menjelaskan adanya hubungan antara risiko 

likuiditas bank terhadap profitabilitas bank. Menurut Attar,et.al. (2014) Risiko 

likuiditas adalah risiko yang disebabkan ketidakmampuan bank menyediakan 

dana untuk memenuhi penarikan simpanan dan permintaan kredit serta kewajiban 

lainnya yang telah jatuh tempo. Dengan debitur tidak dapat memenuhi 

kewajibannya terhadap bank maka akan mempengaruhi likuiditas bank tersebut. 

Sehingga jika bank mampu menyalurkan kredit jangka pendek ke masyarakat 

maka bank tersebut akan tetap likuid. Dengan asumsi bahwa debitur dapat 

memenuhi kewajibannya dalam waktu yang di tentukan, maka akan berpengaruh 

pada profitabilitas bank. Risiko Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan 

dengan  Loan to Deposit Ratio (LDR). 

 LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang 

ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh 

bank (terutama masyarakat) (Utomo, 2009). Dengan demikian semakin tinggi 

rasio LDR suatu bank maka kredit yang di berikan ke masyarakat banyak maka 

akan meningkatkan profitabilitas suatu bank karena akan menimbulkan laba dari 

kredit yang diberikan ke masyarakat. 

Peneliti terdahulu yang menguji pengaruh LDR terhadap ROA dilakukan oleh 

Utomo (2009), Oktaviantari, dan Wiagustini (2013), Capriani, dan Dana (2016), 
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serta Nabillah (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel LDR 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ROA. Ditambahkan hasil 

penelitian Sudiyatno, dan Fatmawati (2013), Yuwono (2013), Attar et. al. (2014), 

menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel LDR berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap variabel ROA. Berbeda dengan penelitian Triyantoro (2013), 

Dayu (2015) LDR berpengaruh negatif terhadap ROA. Hariefmufti (2014) LDR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini mengenai pengaruh 

LDR terhadap profitabilias yang diproksikan dengan ROA, yaitu: 

Ho3 = Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap Return on 

Asset (ROA) 

Ha3 = Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return on Asset 

(ROA) 

 

2.2.4 Pengaruh Basic Indicator Approach (BIA) terhadap (ROA) 

 Pengaruh BIA terhadap ROA dapat dijelaskan dengan signalling theory, 

yaitu bad news karena semakin tinggi nilai BIA ini akan berdampak kepada risiko 

operasional yang dialami bank dan akan berpengaruh pada profit bank.  Indikator 

yang digunakan dalam penelitian untuk risiko operasional adalah dengan 

menggunakan pendekatan indikator dasar yaitu Basic Indicator Approach (BIA) 

(Nabilah, 2016). BIA merupakan perhitungan beban modal untuk risiko 

operasional yang didasarkan pada presentase tertentu (alpha factor) dari 

pendapatan bruto (gross income) yang di gunakan sebagai perkiraan terhadap 
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eksposur risiko bank. Sehingga tingginya nilai Basic Indicator Approach (BIA) 

suatu bank akan berdampak kepada tingginya risiko operasional yang di alami 

oleh bank, maka bank untuk mendapatkan profitabilitas yang besar akan kecil 

begitu juga sebaliknya jika nilai Basic Indicator Approach (BIA) suatu bank 

rendah, maka kesempatan bank untuk mendapatkan profitabilitas besar akan besar 

kemungkinannya (Idroes, 2011). 

 Peneliti terdahulu yang menguji pengaruh BIA terhadap ROA dilakukan 

oleh Nabilah (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel BIA 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Peneliti terdahulu yang 

menguji risiko operasional terhadap profitabilitas bank dilakukan oleh Capriani, 

dan Dana (2016), Oktaviantari, dan Wiagustini (2013) dan Attar, et. al. (2014) 

bahwa risiko operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.  

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini mengenai pengaruh BIA terhadap 

profitabilias yang diproksikan dengan ROA, yaitu: 

Ho4  = Basic Indicator Approach (BIA) tidak berpengaruh terhadap Return 

on Asset (ROA) 

Ha4 = Basic Indicator Approach (BIA) berpengaruh terhadap Return on Asset 

(ROA) 

 

 

 

 

 

Pengaruh Risiko Kredit..., Made Noviandari, Ak.-IBS, 2017



50 
 

Indonesia Banking School 
 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Demi mencapai hasil penelitian, maka pada bagian ini penulis melakukan 

pengembangan kerangka pemikiran yang menunjukkan pengaruh variabel NPL, 

PDN, LDR dan BIA terhadap ROA. Berikut ini merupakan gambar kerangka 

pemikiran yang dikembangkan oleh penulis, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah penulis (2017) 

Kerangka 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran di atas menjelaskan pengaruh variabel bebas pertama 

(X1) yaitu, Non Performing Loan (NPL) dan pengaruhnya terhadap variabel 

terikat (Y) yaitu, Return on Asset (ROA). Dilanjutkan dengan pengaruh variabel 

bebas kedua (X2) yaitu, Posisi Devisa Neto (PDN) dan pengaruhnya terhadap 

variabel terikat (Y) yaitu, Return on Asset (ROA). Selanjutnya, pengaruh variabel 

bebas ketiga (X3) yaitu, Loan to Deposit Ratio (LDR) dan pengaruhnya terhadap 

variabel terikat (Y) yaitu, Return on Asset (ROA). Selanjutnya, pengaruh variabel 

ke empat (X4) yaitu, Basic Indicator Approach (BIA) dan pengaruhnya terhadap 

variabel terikat (Y) yaitu, Return on Asset (ROA). Serta pengaruh X1, X2, X3 dan 

X4 secara bersama terhadap Y. 

NPL 

PDN  
ROA 

LDR 

BIA 
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Bab III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh 

hubungan antara risiko kredit yang diproksikan dengan rasio Non Performing 

Loan (NPL), risiko pasar yang diproksikan dengan rasio Posisi Devisa Neto 

(PDN), risiko likuiditas yang diproksikan dengan rasio Loan to Deposit Ratio 

(LDR) dan risiko operasional yang diproksikan dengan rasio Basic Indicator 

Approach (BIA) terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan rasio 

profitabilitas dengan menggunakan pengukuran Return on Asset (ROA). Objek 

yang digunakan adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Data pada penelitian 

ini menggunakan rentang waktu tahun 2012 – 2016. Adapun data runtun waktu 

menggunakan periode tahunan. Hal itu dimaksudkan agar dapat melihat fluktuasi 

mengenai pengaruh risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko 

operasional terhadap profitabilitas perbankan. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan keseluruhan objek yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Putri, 2013). Sedangkan 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono,2007). Penelitian ini akan menggunakan populasi seluruh bank 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mengeluarkan laporan keuangan. 
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Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling 

(kriteria yang dikehendaki). 

 Kriteria sampel yang dikehendaki adalah sebagai berikut: 

1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terdaftar, dan memiliki 

izin operasional di Bank Indonesia (BI). 

2. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang masih eksis atau masih 

beroperasi pada tahun 2012 – 2016 (tidak dibekukan atau 

dilikuidasi oleh pemerintah). 

3. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mempublikasikan laporan 

di OJK. 

4. Memiliki data yang lengkap terkait dengan data yang diperlukan.  

 

3.3 Jenis, Sumber dah Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data  

 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. Menurut 

Winarno (2011), data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara 

dua runtun waktu (time series) dan seksi silang (cross section). Data panel 

memilik karakteristik yaitu terdiri dari atas beberapa objek dan meliputi beberapa 

periode waktu.  

3.3.2 Sumber Data  

 Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

didefinisikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat 

positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, 
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pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2012). 

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

rasio keuangan perbankan BPD dari laporan yang dipublikasikan oleh OJK. Data 

sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari catatan, bukti, laporan 

historis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2012). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan 

melalui laporan yang dipublikasikan di website OJK, info bank, dan kinerja bank. 

Periode data penelitian yang mencakup data bank periode 2012 – 2016. 

 

3.3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Liabrary Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang diperoleh dari buku bacaan, jurnal penelitian, 

literatur dan peraturan yang terkait dalam mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Dilakukan dengan membuka website dari objek yang diteliti, sehingga 

dapat diperoleh laporan keuangan, gambaran umum bank, dan 

perkembangan bank pembangunan daerah (BPD) yang telah ditentukan 

kemudian digunakan penelitian. Periode data yang digunakan tahun 2012 

– 2016. Situs yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:  
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1. www.ojk.go.id; 

2. www.bi.go.id; 

3. Situs perbankan yang terkait. 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen  

 Menurut Sekaran, dan Bougie (2010) variabel terikat merupakan variabel 

utama yang menjadi fokus seorang peneliti. Variabel terikat juga disebut dengan 

variabel dependen. Variable dependen yang diteliti dalam penelitian ini yaitu 

Profitabilitas yang diproksikan dengan menggunakan Return on Assets (ROA) 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

pada suatu periode tertentu (Putri,2013). Sehingga rumus untuk mengukur rasio 

ROA Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No/13/24/DPNP tanggal 

25 Oktober 2011: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥 100 

 

3.4.2 Variabel Independen  

 variabel independen adalah variabel yang memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen, dan memiliki hubungan positif maupun negatif terhadap 

variabel dependen nantinya (Situmorang dan Helmi, 2010). Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Risiko Kredit 

Risiko kredit bagi perbankan adalah risiko kerugian sehubungan dengan 

pihak peminjam (counterparty) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi 

kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh 

pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Idroes, 2011). Proyeksi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Non perfoming loan gross (NPL 

gross). Menurut IBI dan BARa (2016) rumus NPL gross adalah:  

𝑁𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑎𝑛 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 (𝑁𝑃𝐿 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠) =
Kredit Bermasalah

Total Kredit
 x100% 

 

2. Risiko Pasar 

 Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca 

serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca (on and off balance 

sheet) yang timbul dari pergerakan harga pasar (market prices) (Idroes, 

2011). Proyeksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Posisi Devisa 

Netto (PDN). Menurut IBI dan BARa (2016) rumus Posisi Devisa Netto 

(PDN) adalah:  

Posisi Devisa Neto =  

 Aktiva + Rekening Adm. Aktiva −
(Pasiva + Rekening Adm. Pasiva)

Modal Bank
 x 100% 

 

3. Risiko Likuiditas 

 Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh bank 

tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (Idroes, 

2001). Proyeksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Loan to 
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Deposit Ratio (LDR). Menurut IBI dan BARa (2016) rumus Loan to 

Deposit Ratio (LDR) adalah:  

Loan to Deposit Ratio = 
Total Kredit

Total Dana Pihak Ketiga
x100% 

 

4. Risiko Operasional  

 Risiko yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

berasal dari ketidakmampuan atau kegagalan proses internal, sumber daya 

manusia,dan sistem maupun yang berasal dari kejadian-kejadian eksternal 

(Idroes, 2011). Pengukuran indikator eksposur risiko operasional dalam 

penelitian ini diukur dengan pendekatan  Basic Indicator Approach 

(BIA). Menurut IBI dan BARa (2016) rumus Basic Indicator Approach 

(BIA) adalah:  

𝐾𝐵𝐼𝐴=  (𝐺𝐼1…𝑁 ×𝛼) /𝑛  

Pendekatan BIA akan di transformasikan dalam logaritma natural karena nilainya 

yang relative besar. Maka untuk menghitung potensi kerugian operasional dengan 

pendekatan BIA yang akan di transformasikan dalam logaritma natural 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝐿𝑛𝐵𝐼𝐴 = 𝐿𝑛  𝐾𝐵𝐼𝐴=  (𝐺𝐼1…𝑁×𝛼) /𝑛  
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Tabel 3.1 

Rangkuman Operasional Variabel 

 

NO VARIABEL PENGUKURAN 
SKALA 

PENGUKURAN   

1 
Return on 

Asset (ROA) 

ROA =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% Rasio 

2 

Non 

Performing 

Loan  gross 

(NPL gross) 

NPL 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 =  
Kredit Bermasalah

Total  Kredit
 x100% 

Rasio 

3 
Posisi Devisa 

Neto (PDN) PDN  =  

 Aktiva + Rekening Adm. Aktiva −
(Pasiva + Rekening Adm. Pasiva)

Modal Bank
 x 100% 

Rasio 

4 

Loan to 

Deposit Ratio 

(LDR) 

   LDR  =  
Total Kredit

Total Dana Pihak Ke 3
 x 100% 

Rasio 

5 

Basic 

Indicator 

Approach 

(BIA) 

𝐿𝑛𝐵𝐼𝐴 = 𝐿𝑛  𝐾𝐵𝐼𝐴=  (𝐺𝐼1…𝑁 ×𝛼) /𝑛  

Rasio 

Sumber: Data diolah penulis (2017) 
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3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran mengenai suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, 

skewness, kurtosis dan probability Jarque-Bera (Winarno,2011). 

3.5.2  Analisis Regresi Data Panel  

Data panel adalah gabungan antara runtun waktu cross section, dan time series. 

Analisis data regresi data panel memiliki tiga macam model yaitu: Dalam analisis 

data panel digunakan uji chow, dan uji hausman sebagai berikut: 

1. Uji Chow 

 Menurut Widarjono (2009) dalam melakukan pengambilan keputusan atas 

hipotesis dalam uji chow dapat dilakukan melalui uji statistik F, dan uji log 

likelihood ratio (uji LR). Berikut ini hipotesis yang digunakan, sebagai 

berikut: 

 Ho = Menggunakan model common effect 

 Ha = Menggunakan model fixed effect 

 Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section chi square > 0,05, dan Ha diterima apabila nilai probabilitas 

pada cross section chi square < 0,05. 

2. Uji Hausman 

 Menurut Widarjono  (2009) uji hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan struktural dalam pendekatan jenis apa yang digunakan oleh model 
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regresi peneliti, yaitu pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Berikut 

ini hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

 Ho = Menggunakan model random effect 

 Ha = Menggunakan model fixed effect 

 Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section random > 0,05, dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section random < 0,05. 

 

3.5.3 Analisis Regresi Berganda  

 Teknik analisis regresi berganda meupakan teknik uji yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

(Putri,2013). Persamaan analisis regresi berganda dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

  

𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 =  𝛃𝟎  +  𝛃𝟏𝐍𝐏𝐋𝐢𝐭  +  𝛃𝟐𝐏𝐃𝐍𝐢𝐭  +  𝛃𝟑𝐋𝐃𝐑𝐢𝐭 + 𝛃𝟒𝐁𝐈𝐀𝐢𝐭 + 𝓔𝐢𝐭 

Keterangan:  

ROA  = Return On Assets  

NPL  = Non Performing Loan  

LDR  = Loan to Deposit Ratio  

PDN  = Posisi Devisa Neto  

BIA  = Basic Indicator Approach  

β = Konstanta  

β1 – β4 = Koefisien Regresi  
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i  = Bank Pembangunan Daerah  

t  = Periode waktu  

e  = Estimasi Error  

 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka 

untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa 

asumsi klasik yang mendasari model regresi. 

1. Uji Normalitas 

 Menurut Putri (2013) Tuhuan uji normalitas adalah mengetahui apakah 

distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik 

adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak menceng ke kiri 

atau ke kanan). 

 Menurut Winarno (2011) dalam menguji normalitas menggunakan cara 

histogram dan uji Jarque – Bera (JB). Jarque – Bera adalah uji statistik untuk 

mengetahui apakah residual data berdistribusi normal. Hipotesis yang akan diuji, 

sebagai berikut: 

 Ho = Nilai ui berdistribusi normal 

 Ha = Nilai ui tidak berdistribusi normal 

Berikut ini ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis, sebagai berikut:  

1.Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikansi unstardadized residual 

yang dihasilkan dari uji Jarque – Bera < 2,00 atau probabilitas < 5%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa residual data terdistribusi normal; dan 
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2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikansi unstardadized 

residual yang dihasilkan dari uji Jarque – Bera <2,00 atau probabilitas > 5%. Hal 

ini mengindikasikan bahwa residual data penelitian tidak terdistribusi normal, 

sehingga perlu dilakukan pemilahan outlier, agar residual data dapat terdistribusi 

normal. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

 Pengujian uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model yang 

digunakan (Putri, 2013). Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan 

tertentu maka model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F 

kritis pada yang ditetapkan adalah sebesar 0.85. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan Uji Glesjer (Sudiyatno dan Fatmawati, 2013). 

 Berdasarkan hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa nilai 

koefisien parameter untuk semua variabel independen telah terhadap AbsUt diatas 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari persoalan 

heteroskedastisitas. 

Berikut ini merupakan hipotesis yang akan diuji, sebagai berikut: 
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 Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

 Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Berikut ini kriteria pengujian yang dilakukan, sebagai berikut: 

 Ho diterima apabila nilai probabilitas > 0.05 

 Ha diterima apabila nilai probabilitas < 0.05 

 

4. Uji Autokorelasi 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi 

antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data yang diurutkan berdasarkan 

waktu (time series). Uji untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi adalah uji 

yang dikembangkan oleh Durbin dan Watson, yang dikenal dengan statistik 

Durbin-Watson (DW) (Gujarati dan Porter, 2010). Uji statistik Durbin-Watson 

menguji bahwa tidak terdapat autokorelasi pada nilai sisa. Nilai DW hitung 

dibandingkan dengan nilai DW tabel. 

 Berikut ini merupakan identifikasi uji autokorelasi dengan melakukan uji 

Durbin-Watson (D-W), sebagai berikut: 

 Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi pada model 

 Ha = terdapat masalah autokorelasi pada model 

Berikut ini merupakan kriteria pengujian yang dilakukan, sebagai berikut: 

 Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ DW ≤ 2.46 

 Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ DW ≥ 2.46 
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3.5.5 Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

 Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen, dan 

variabel dependen. Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. 

Semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen 

untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Adjusted R2 

menyatakan proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang 

dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011). 

3.6 Uji Hipotesis 

 Uji Hipotesis dapat diuji dengan menggunakan uji t yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu 

(parsial) terhadap variabel dependen (Sudiyatno dan Fatmawati, 2013). 

Ditambahkan oleh Putri (2013) Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara 

terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. 

3.6.1 Uji Statistik t (Parsial) 

 Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk 

pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria probability 

akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati dan Porter,2010): 

Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan 

Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan 

Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 
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BAB IV  

ANALISA DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini merupakan bank pembangunan daerah (BPD) yang 

terdaftar di Bank Indonesia (BI) dengan periode selama lima tahun terakhir 

yaitu periode 2012 sampai dengan tahun 2016. Dari seluruh bank 

pembangunan daerah yang menjadi populasi dari penelitian ini kemudian 

dipilih kembali berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (purposive 

sampling) sehingga akhirnya sampel dari objek terpilih digunakan sebagai 

model penelitian, maka jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 10 bank pembangunan daerah. Total observasi pada 

penelitian  ini adalah sebanyak 45 observasi. Kriteria yang digunakan sebagai 

sampel penelitian ini telah dijelaskan pada bab III. Berikut proses seleksi 

sampel dalam penelitian  ini: 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian  

No Kriteria Sampel  Jumlah  

1 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah terdaftar di BI sampai dengan 
Sekarang  26 

2 Bank Pembangunan Daerah telah menerbitkan laporan keuangan dengan mata 
uang rupiah selama 5 (lima) tahun berturut-turut yaitu tahun 2012-2016 26 

3 Bank Pembangunan Daerah yang tidak memiliki data yang dibutuhkan dalam 
variabel-variabel pada penelitian ini    

16 

Jumlah sampel akhir  10 
Periode penelitian (tahun 2012-2016) 5 
Jumlah pengamatan awal 50 
Jumlah Outlier 5 
Jumlah pengamatan akhir  45 

Sumber: Data diolah penulis  
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  Berdasarkan  tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 10 sampel perusahaan 

bank pembangunan daerah (BPD) yang dijadikan penelitian, Berikut ini nama-

nama bank pembangunan daerah (BPD) yang digunakan  sebagai sampel: 

 

Tabel 4.2  

Sampel Perusahaan  

No  Bank Pembangunan Daerah 
1 Bank pembangunan Daerah Kalimantan Timur  
2 Bank pembangunan Daerah Bali  
3 Bank pembangunan Daerah DKI  
4 Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 
5 Bank pembangunan Daerah Jawa Tengah  
6 Bank pembangunan Daerah Riau dan Kep Riau  
7 Bank pembangunan Daerah Sumatera Barat  
8 Bank pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 
9 Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara  
10 Bank pembangunan Daerah Jawa Timur  

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan  

 

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian  

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari tiap-tiap variabel yang 

terdapat didalam penelitian. Statistik deskriptif menunjukan informasi terkait 

dengan jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), 

nilai maksimum (max), nilai minimum (min), standar deviasi pada masing-masing 

variabel dependen maupun independen, skewness, kurtosis, dan jarque-bera. 

Berikut adalah tabel yang menampilkan statistic deskriptif dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.3  

Hasil Statistik Deskriptif  

  ROA 
NPL 

Gross PDN LDR BIA 
 Mean 0,027000 0,035656 0,018527 0,908942 18,28413 
 Median 0,026500 0,029500 0,010900 0,907700 18,29064 
 Maximum 0,042800 0,103500 0,115700 1,251900 19,25079 
 Minimum 0,015600 0,003300 0,000200 0,567800 17,59867 
 Std. Dev. 0,006308 0,022942 0,024245 0,116730 0,465250 
 Skewness 0,430441 0,884862 2,439115 -0,136386 0,353638 
 Kurtosis 2,793040 3,576423 9,029064 4,693293 2,283838 
 Observations 45 45 45 45 45 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 

 ROA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur profitabilitas 

bank. Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukan bahwa dari 45 observasi 

sampel, nilai rata-rata (mean) pada Return On Asset (ROA) dari seluruh sampel 

bank pembangunan daerah  tahun 2012-2016 adalah sebesar 0,027000 atau 2,7% . 

Adapun nilai maksimum ROA dimiliki oleh BPD Bali pada tahun 2012 yaitu 

sebesar 4,28% artinya bank tersebut memiliki perputaran aset tertinggi dibanding 

dengan BPD lainnya, sedangkan nilai minimum sebesar 0,89% dimiliki oleh BPD 

DKI pada tahun 2015 yang artinya bank tersebut memiliki perputaran aset 

terendah dibandingkan dengan BPD lainnya. Selain itu nilai median atau nilai 

tengah dari ROA adalah sebesar  0,026500 atau 2,65%. Sedangkan nilai standar 

deviasi yang dimiliki oleh variabel ini sebesar 0,006308 atau 0,6308%, hal ini 

menunjukan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, 

sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa perputaran aset relative stabil.  

Skewness pada variabel ini  sebesar 0,430441 yang berarti skewness positif  

menunjukan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan. 
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Kurtosis sebesar 2,793040, karena kurang dari 3 (tiga) maka distribusi datanya 

platykurtic dibanding dengan data berdistribusi normal.  

 NPL gross merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko 

kredit yang dialami oleh bank. Hasil tabel statistik deskriptif di atas dalam tabel 

4.3 menunjukan bahwa dari 45 observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada Non 

Performing Loan (NPL gross) dari seluruh sampel bank pembangunan daerah  

tahun 2012-2016 adalah sebesar 0,035656 atau 3,5656% dengan nilai tengah 

(median) yaitu 0,029500 atau 2,95%. Nilai maksimum NPL gross dimiliki oleh 

BPD Kalimantan Timur pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,36%, sedangkan nilai 

minimum sebesar 0,8% dimiliki oleh BPD Jawa Tengah  pada tahun 2012. 

Adapun nilai standar deviasi yang dimiliki oleh variabel ini sebesar 0,022942atau 

2,2942%, hal ini menunjukan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan 

nilai rata-rata yang menunjukan bahwa data pada variabel ini terdistribusi dengan 

baik. Skewness pada variabel ini  sebesar 0,884862 yang berarti skewness positif 

menunjukan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan, 

sementara itu nilai Kurtosis sebesar 3,576423, karena lebih dari 3 (tiga) maka 

distribusi datanya leptokurtic dibanding dengan data berdistribusi normal.  

 PDN merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko pasar 

yang dialami oleh bank. Hasil tabel statistik deskriptif di atas dalam tabel 4.3 

menunjukan bahwa dari 45 observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada Posisi 

Devisa Netto (PDN) dari seluruh sampel bank pembangunan daerah  tahun 2012-

2016 adalah sebesar 0,018527 atau 1,8527% dengan nilai tengah (median) yaitu 

0,010900 atau 1,09%. Nilai maksimum PDN dimiliki oleh BPD DKI pada tahun 
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2012 yaitu sebesar 11,57%, sedangkan nilai minimum sebesar 0,02% dimiliki 

oleh BPD Sumatera Utara  pada tahun 2012. Adapun nilai standar deviasi yang 

dimiliki oleh variabel ini sebesar 0,024245 atau 2,4245%, hal ini menunjukan 

bahwa nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai rata-rata yang 

menunjukan bahwa beberapa bank memiliki PDN di atas atau dibawah nilai rata-

rata dan memiliki data yang kurang baik. Skewness pada variabel ini  sebesar 

2,439115yang berarti skewness positif  menunjukan bahwa distribusi datanya 

memiliki ekor panjang di sisi kanan, sementara itu nilai Kurtosis sebesar 

9,029064, karena lebih dari 3 (tiga) maka distribusi datanya leptokurtic dibanding 

dengan data berdistribusi normal.  

 LDR merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko 

likuiditas yang dialami oleh bank. Hasil tabel statistik deskriptif di atas dalam 

tabel 4.3 menunjukan bahwa dari 45 observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada 

Loan to Deposit Ratio (LDR) dari seluruh sampel bank pembangunan daerah  

tahun 2012-2016 adalah sebesar 0,908942 atau 90,8942% dengan nilai tengah 

(median) yaitu 0,907700 atau 90,77%. Nilai maksimum LDR dimiliki oleh BPD 

Riau dan Kepri pada tahun 2016 yaitu sebesar 125,19%, sedangkan nilai 

minimum sebesar 56,78% dimiliki oleh BPD Kalimantan Timur  pada tahun 2012. 

Adapun nilai standar deviasi yang dimiliki oleh variabel ini sebesar 0,116730 atau 

11,673%, hal ini menunjukan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan 

nilai rata-rata yang menunjukan bahwa  variabel LDR memiliki tingkat 

pergerakan yang kecil atau relative stabil. Skewness pada variabel ini  sebesar -

0,136386yang berarti skewness negatif  menunjukan bahwa distribusi datanya 
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memiliki ekor panjang di sisi kiri, sementara itu nilai Kurtosis sebesar 4,693293, 

karena lebih dari 3 (tiga) maka distribusi datanya leptokurtic dibanding dengan 

data berdistribusi normal.  

 BIA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko 

operasional yang dialami oleh bank. Hasil tabel statistik deskriptif di atas dalam 

tabel 4.3 menunjukan bahwa dari 45 observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada 

BIA dari seluruh sampel bank pembangunan daerah  tahun 2012-2016 adalah 

sebesar 18,28413 dengan nilai tengah (median) yaitu 18,29064. Nilai maksimum 

BIA dimiliki oleh BPD Jawa Barat dan Banten  pada tahun 2016 yaitu sebesar 

19,25078856, sedangkan nilai minimum sebesar 17,59867012 dimiliki oleh BPD 

Sumatera Barat pada tahun 2012. Adapun nilai standar deviasi yang dimiliki oleh 

variabel ini sebesar 0,465250  hal ini menunjukan bahwa nilai standar deviasi 

lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata yang menunjukan bahwa  variabel BIA 

memiliki tingkat pergerakan yang kecil atau relative stabil. Skewness pada 

variabel ini  sebesar 0,353638 yang berarti skewness positif  menunjukan bahwa 

distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kiri, sementara itu nilai Kurtosis 

sebesar 2,283838, karena kurang dari 3 (tiga) maka distribusi datanya platykurtic 

dibanding dengan data berdistribusi normal.  
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4.2.2 Analisis Regresi Data Panel  

1. Uji Chow 

 Uji chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji chow adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.585630 (8,32) 0.0000 

Cross-section Chi-square 43.794137 8 0.0000 
     
             Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 hasil Uji Chow menunjukan nilai probabilitas 

Crosssection Chi-square adalah sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih rendah dari 

tingkat signifikansi yaitu 0.05. Hal tersebut menyebabkan Ha diterima, sehingga 

dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan 

model Fixed Effect dan penelitian ini dapat dilanjutkan ke Uji Hausman. 

 

2. Uji Hausman 

 Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data panel 

menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Hasil dari Uji Hausman dalam 

penelitian ini, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :  
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Tabel 4.5  

Hasil Uji Hausman  
     
     

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

     
     Cross-section random 5.807948 4 0.2140 
     
             Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 

 Tabel 4.5 menunjukan nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 

0.2140. nilai probabilitas berada diatas kriteria batasan Cross-section Random 

dalam penelitian ini yaitu 0.05. Hal tersebut menyebabkan Ho diterima, sehingga 

model regresi data panel yang fit digunakan dalam penelitian ini adalah model 

Random Effect. 

 

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik  

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum 

melakukan analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang 

terdiri dari 3 (tiga) asumsi yaitu uji multikolinearitas, uji autokolerasi dan uji 

heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang digunakan dapat menghasilkan hasil estimator yang baik. 

 

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas dilakukan untuk 

melihat apakah data yang diperoleh untuk penelitian ini memiliki distribusi yang 
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normal atau tidak, karena residual data yang berdistribusi normal merupakan salah 

satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi berganda. 

Hasil dari pengujian normalitas residual data berdasarkan model penelitian 

yang digunakan, menghasilkan grafik sebagai berikut : 

0

1

2

3

4

5

6

-0.010 -0.005 0.000 0.005

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 45

Mean      -2.00e-17
Median  -0.000659
Maximum  0.008864
Minimum -0.009923
Std. Dev.   0.005173
Skewness   0.054692
Kurtosis   2.011520

Jarque-Bera  1.854484
Probability  0.395643

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 

Gambar 4.1  

Grafik histogram  

 

 Berdasakan gambar 4.1 di atas menunjukan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi dengan normal. Hal tersebut ditunjukan pada nilai probability 

0.395643 yang berada di atas 𝛼 = 0.05. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan 

bahwa data telah terdistribusi normal yang berarti menerima Ho dan menolak Ha. 

2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya variabel 

kolerasi linear antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi 

klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinearitas. 

 Hasil dari uji multikolinearitas yang terdapat pada model penelitian 

dijabarkan dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas  

 
 Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 

 

 Syarat untuk menguji multikoleniaritas ini adalah dengan melihat 

koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel independen di dalam penelitian ini tidak ada 

unsur multikoleniaritas. Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas 

menunjukkan korelasi antar variabel terdapat cukup rendah dan cukup tinggi. 

3. Uji Autokorelasi  

 Autokolerasi menunjukan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam 

penelitian ini, uji autokorelasi pertama dilakukan dengan melihat Durbin-Watson 

Statistic pada hasil estimasi regresi. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi  

R-squared 0.580836 
Adjusted R-squared 0.538919 
F-statistic 13.85699 
Prob(F-statistic) 0.000000 
Durbin-Watson stat 1.920342 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9  

ROA NPL Gross PDN LDR LnBIA
ROA 1,00000 -0,590503 -0,309565 -0,049317 -0,070274
NPL -0,590503 1,00000 0,331157 0,017194 -0,098969
PDN -0,309565 0,331157 1,00000 -0,023167 -0,194574
LDR -0,049317 0,017194 -0,023167 1,00000 0,013148
BIA -0,070274 -0,098969 -0,194574 0,013148 1,00000
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 Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil uji autokorelasi menunjukan nilai 

Durbin-Watson Statistic sebesar 1.920342 artinya nilai DW berada diantara 1.54 

sampai dengan 2.46. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji autokorelasi 

diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis. 

 

4. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan 

dari suatu observasi. 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Heterokedastisitas 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NPL -3.735876 14.78105 -0.252748 0.8018 

PDN 1.033646 14.18956 0.072845 0.9423 
LDR -1.863629 2.740049 -0.680145 0.5003 
BIA -0.291391 0.700923 -0.415725 0.6798 

C -4.396922 13.10771 -0.335446 0.7390 
     
             Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 9 

 Hasil uji heterokedastisitas ditas menunjukan bahwa probabilitas koefisien 

masing-masing variabel independen lebih besar dari nilai signifikan 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji heteroskedastisitas ini diterima. 

Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas. 
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Tabel 4.9  

Data Analisis Regresi Linier  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
NPL -0.153599 0.033770 -4.548391 0.0000 
PDN -0.068723 0.027869 -2.465958 0.0180 
LDR 0.007725 0.005875 1.315007 0.1960 
BIA -0.004067 0.001673 -2.430556 0.0197 
C 0.101094 0.029303 3.449893 0.0013 

     R-squared 0.580836 
   Adjusted R-squared 0.538919 
   F-statistic 13.85699 
   Durbin-Watson stat 1.920342       

    Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 9 

Dari hasil regresi diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

ROAit =  0.101094 − 0.153599 NPL 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠it  − 0.068723 PDNit  

+  0.007725 LDRit − 0.004067 BIAit  

 Dari hasil persamaan linier berganda tersebut maka dapat dianalisis yaitu 

1. Jika Non Performing Loan (NPL Gross),  Posisi Devisa Netto 

(PDN), Loan to Deposite Ratio (LDR), Basic Indicator Approach 

(BIA) diabaikan atau nilainya nol, maka nilai Return On Asset 

(ROA) sebesar 0.101094. 

2. Koefisien regresi Non Performing Loan (NPL Gross) sebesar -

0.153599 menunjukan bahwa Return On Asset (ROA) pada 

perusahaan  sampel dengan periode 2012-2016 akan mengalami 

penurunan sebesar 0.153599 untuk setiap kenaikan NPL Gross 

sebesar 1 dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan. 
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3. Koefisien regresi Posisi Devisa Detto (PDN) sebesar -0.068723  

menunjukan bahwa ROA pada perusahaan  sampel dengan periode 

2012-2016 akan  mengalami penurunan sebesar 0.068723  untuk 

setiap kenaikan  PDN sebesar 1 dan sebaliknya, dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

4. Koefisien regresi Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 0.007725  

menunjukan bahwa ROA pada perusahaan  sampel dengan periode 

2012-2016 akan mengalami kenaikan sebesar 0.007725  untuk 

setiap kenaikan 1 pada nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) dan 

sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan. 

5. Koefisien regresi Basic Indicator Approach (BIA)  sebesar  -

0.004067 menunjukan bahwa ROA pada perusahaan  sampel 

dengan periode 2012-2016 akan mengalami penurunan sebesar 

0.004067 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai Basic Indicator 

Approach (LnBIA) dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

4.2.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh model penelitian yang digunakan 

dapat dihubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen 

dalam mengestimasi persamaan regresi. 

Berdasarkan tabel 4.7 nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) adalah 

sebesar 0.538919 atau 53,8919%. Hal ini menunjukkan bahwa Non 
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Performing Loan (NPL), Posisi Devisa Neto (PDN), Loan to Deposit Ratio 

(LDR) dan Basic Indicator Approach (BIA)  mampu menjelaskan pengaruh 

kepada Return on Asset (ROA) sebesar 53,8919%. Sedangkan sisanya, yaitu 

sebesar 46,1081% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

model penelitian ini. 

 

4.3 Uji Hipotesis 

4.3.1 Uji t (Parsial) 

 Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing variabel independen, yaitu NPL, PDN, LDR dan 

BIA terhadap variabel dependen ROA pada suatu model regresi sehingga dapat 

mengambil kesimpulan atas rumusan masalah pada penelitian ini: 

4.3.1.1 Hipotesis 1 

Ho1 = Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap Return on Asset  

(ROA) 

Ha1 = Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) 

 Risiko Kredit dalam penelitian ini diproksikan dengan Non Performing 

Loan (NPL). Berdasarkan tabel 4.9 diatas, variabel NPL memiliki probabilitas 

sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikan 5%, dan koefisien regresi dari 

nilai variabel NPL menunjukan nilai -0.153599. Hal tersebut menunjukan bahwa 

NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel NPL memiliki pengaruh negatif, dan signifikan 

terhadap ROA, dinyatakan pula bahwa Ha1 diterima. 
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4.3.1.2 Hipotesis 2 

Ho2=Posisi Devisa Neto(PDN) tidak berpengaruh terhadapReturn on Asset (ROA) 

Ha2 =Posisi Devisa Neto(PDN) berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) 

 Risiko Pasar dalam penelitian ini diproksikan dengan Posisi Devisa 

Neto(PDN). Berdasarkan hasil regresi persamaan tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai 

probabilitas PDN sebesar 0.0180 tau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, dan 

koefisien regresi dari nilai variabel PDN menunjukan nilai -0.068723. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa PDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ROA, sehingga bisa dinyatakan bahwa Ha2 diterima. 

 

4.3.1.3 Hipotesis 3 

Ho3 = Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap Return on Asset   

(ROA) 

Ha3 = Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) 

 Risiko likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan 

Loan to Deposit Ratio (LDR).  Berdasarkan tabel 4.6 di atas, variabel LDR 

memiliki probabilitas sebesar 0.1960 atau lebih dari sama dengan 0.05 yang 

artinya menerima Ho3, dan menolak Ha3. Hasil ini menunjukkan bahwa LDR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisiensi regresi LDR sebesar 

0.007725 menunjukkan bahwa variabel LDR memiliki pengaruh positif terhadap 

variabel ROA yang menggambarkan profitabilitas bank. 
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 Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel LDR memiliki 

pengaruh positif, dan tidak signifikan terhadap ROA, dinyatakan pula bahwa Ha3 

ditolak. 

 

4.3.1.4 Hipotesis 4 

Ho4= Basic Indicator Approach (BIA)  tidak berpengaruh terhadapReturn on 

Asset (ROA) 

Ha4 = Basic Indicator Approach (BIA)  berpengaruh terhadap Return on Asset 

(ROA) 

 Risiko operasional dalam penelitian ini diproksikan dengan Basic 

Indicator Approach (BIA) . Berdasarkan hasil regresi persamaan tabel 4.9 di atas, 

ditemukan nilai BIA probabilitas  sebesar 0.0197 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari nilai variabel BIA menunjukan nilai -

0.004067. Hal tersebut menunjukkan bahwa BIA berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA, sehingga bisa dinyatakan bahwa Ha4 diterima. 

 

4.4 Analisis Hasil  

4.4.1 Analisis Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas  

 Penerapan manajemen risiko berpengaruh dalam mengurangi risiko kredit 

yang dihadapi yang dihadapi bank. Risiko kredit yang digunakan bank untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang 

dihadapi. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang 

dapat menimbulkan kredit bermasalah semakin besar, sehingga risiko kredit 
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mengalami kenaikan, kemudian akan berdampak rendahnya profitabilitas yang 

akan di hasilkan bank. Sebaliknya jika semakin kecil rasio ini maka kredit 

bermasalah akan sedikit sehingga tingkat risiko kredit mengalami penurunan, 

kemudian akan berdampak meningkatnya profitabilitas yang akan di hasilkan 

bank.  

 Kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank pada tingkat kolektibilitas 3, 4 

dan 5 (kurang lancar, diragukan dan macet) menyebabkan bank harus 

menyisihkan dana cadangan yang di sebut PPAP (penyisihan penghapusan aktiva 

produktif). Semakin tinggi kredit bermasalah yang dihadapi bank maka semakin 

tinggi bank harus menyisihkan dana cadangannya melalui PPAP. Hal tersebut 

menyebabkan pendapatan bunga yang di peroleh bank tidak sebanding dengan 

biaya yang harus di keluarkan oleh bank. Hal tersebut mempengaruhi 

profitabilitas bank yang akan menurun.  

 Berdasarkan data yang diperoleh bahwa nilai NPL Bank Pembangunan 

Daerah menunjukan kondisi yang baik, dimana nilai rata-rata (mean) nilai NPL 

yang dimiliki BPD periode 2012-2016 sebesar 0,035656 atau 3,5656%, yang 

artinya lebih kecil dari pada yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 

5%. Sehingga dalam menjalakan operasionalnya bank mampu menghasilkan 

kinerja yang baik dan menerapkan management risiko yang dapat mempengaruhi 

laba yang di hasilkan. Selain itu risiko kredit dapat menjadi faktor penentu suatu 

bank dalam menghasilkan laba. 

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Utomo (2009), Oktaviantari dan Wiagustini (2013), Putri (2013), Triyantoro 
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(2013), Hariemufti,et,al (2014), Attar,et,al (2014),  Gizaw, et,al (2015) dan 

Nabilah (2016) yang menyatakan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA. 

Meskipun demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abiola, dan 

Olausi (2014) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel NPL berpengaruh 

positif signifikan terhadap variabel ROA karena berdasarkan sampel bank di 

nigeria ini bahwa bank komersial tidak memiliki kebijakan kelembagaan yang 

efektif untuk menangani pengelolaan risiko kredit. Kemudian Capriani dan Dana 

(2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel NPL berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap variabel ROA karena karena risiko kredit yang dialami 

BPR Denpasar  adalah relatif kecil. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian 

diatas.  

 

4.4.2 Analisis Pengaruh Risiko Pasar terhadap Profitabilitas 

 Salah satu risiko pasar yang diproksikan dengan variabel Posisi Devisa 

Neto (PDN). Berdasarkan tabel 4.9 menjelaskan bahwa hasil penelitian yang 

dilakukan pada periode 2012-2016, risiko pasar berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. PDN menurun karena kewajiban aktiva valuta 

asing yang di tanggung oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan posisi pasiva 

valuta asing yang dimiliki bank  dan  ketika nilai tukar valuta asing melemah. Hal 

ini menyebabkan nilai risiko pasar menurun, karena kewajiban yang harus dibayar 

lebih rendah dibandingkan aset yang dimiliki. Hal tersebut menunjukan bahwa 
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semakin rendah risiko pasar maka meningkatkan profitabilitas bank, begitu juga 

sebaliknya.  

 Berdasarkan data yang di peroleh dari sampel penelitian ini bahwa nilai 

nilai maximum PDN dari sampel penelitian dimiliki oleh BPD DKI pada tahun 

2012 yaitu sebesar 11,57% yang dapat mempengaruhi profitabilitasnya turun. 

Begitu juga BPD Sumatera Utara memiliki nilai minimum PDN pada tahun 2012 

yaitu sebesar 0,02% yang dapat dapat mempengaruhi  profitabilitasnya naik. 

 Risiko pasar yang di kelola baik oleh bank dapat meminimalisir terjadinya 

risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh bank. Pada umumnya dalam 

mendeteksi risiko pasar bank harus memahami dan memantau tren pasar pada saat 

ini. 

Apabila pengelolaan manajemen risiko dalam risiko pasar dalam suatu bank 

berjalan dengan baik, maka kemungkinan bank dapat menghadapi risiko pasar dan 

mengelolanya semakin tinggi dan baik. Maka akan menimbulkan  kepercayaan 

masyarakat dan nasabah  meningkat terhadap bank dalam mengelola risiko pasar. 

  Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Triyantoro (2013) yang menyatakan bahwa PDN memiliki pengaruh negatif 

terhadap ROA. 

Meskipun demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuwono 

(2013) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel PDN berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap variabel ROA karena pada saat PDN naik kemudian 

nilai tukar mengalami naik sehingga pendapatan naik. Utomo (2009) PDN tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA. Hasil tersebut berbeda dengan 

hasil penelitian diatas.  

 

4.4.3 Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas  

 Risiko likuiditas yang diproksikan dengan variabel LDR digunakan bank 

untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya.  Menurut Attar,et.al. (2014) Risiko likuiditas adalah risiko yang 

disebabkan ketidakmampuan bank menyediakan dana untuk memenuhi penarikan 

simpanan dan permintaan kredit serta kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.  

 Risiko likuiditas dengan profitabilitas berbanding lurus. Peningkatan risiko 

likuiditas atas likuidnya dana akan diikuti dengan peningkatan laba bank. 

Semakin besar rasio LDR ini diharapkan bahwa bank akan memperoleh 

penghsasilan bunga yang tinggi (Imani, 2016).  

 Bank Indonesia melalui peraturan No. 17/11/PBI/2015 menetapkan batas 

bawah LDR 78% dan batas atas 92%.  Dilihat dari Lampiran 1 data LDR dari 

bank pembangunan daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukan 

sampel hampir semuanya berada diatas batas LDR 92% dibeberapa tahunnya 

seperti BPD kalimantan timur, BPD Bali, BPD DKI, BPD Jawa barat dan Banten, 

BPD Jawa tengah, BPD Riau dan Kep riau, BPD Sumatera Barat, BPD Sumatera 

Selatan dan Bangka dan BPD Sumatera Utara. 

Namun untuk BPD Kalimantan timur memiliki LDR yang paling rendah di tahun 

2012 sebesar 56,78% dan tidak termasuk dalam kriteria batas bawah yang telah di 

tentukan oleh Bank Indonesia. Hanya BPD Jawa timur yang memiliki LDR 
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normal dalam batas yang telah di tentukan oleh BI. Nilai LDR yang terlalu tinggi 

dah rendah mungkin dapat menjadi penyebab faktor yang mempengaruhi 

mengapa LDR tidak signifikan terhadap ROA. 

 Suatu bank memiliki LDR di batas bawah 78% maka hal tersebut 

mengindikasi Bank yang bersangkutan mengalami risiko likuiditas. Artinya, bank 

tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu bank yang 

memiliki LDR di atas 92%, bank tersebut juga terindikasi risiko likuiditas.  

 Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudiyatno, 

dan Fatmawati (2013), Yuwono (2013), Attar et. al. (2014), menunjukkan hasil 

penelitian bahwa variabel LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

variabel ROA. Hariefmufti (2014) LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROA. Meskipun demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Utomo (2009), Oktaviantari, dan Wiagustini (2013), Capriani, dan Dana (2016), 

serta Nabillah (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel LDR 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ROA karena dimana ketika 

jumlah kredit yang disalurkan meningkat, maka pendapatan kredit tersebut akan 

naik sekaligus kemampuan bank dalam menghasilkan laba juga semakin 

meningkat. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian diatas.  

 

4.4.4 Pengaruh Risiko Operasional terhadap Profitabilitas  

 Risiko operasional yang diukur dengan metode Basic Indicator Approach 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA sebagai proksi dari 

profitabilitas. Risiko Operasional yang di proksikan metode Basic Indicator 
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Approach digunakan oleh bank untuk mengukur seberapa besar kerugian bank 

yang dialami karena disebabkan karena adanya risiko operasional (Idroes, 2011).  

 Semakin besar risiko operasional suatu bank menunjukan bank belum 

efisien dalam mengelola kegiatan operasional dalam proses internal maupun 

akibat dari sumber eksternal, sehingga kesempatan untuk mendapatkan profitnya 

yang tinggi akan semakin kecil. Hal tersebut mengindikasi semakin tingginya 

nilai metode Basic Indicator Approach suatu bank akan berdampak kepada 

tingginya risiko operasional yang di alami oleh bank, semakin tinggi nilai metode 

Basic Indicator Approach  maka semakin besar juga dana yang disisihkan untuk 

beban modal risiko operasional,maka bank untuk mendapatkan profitabilitas yang 

besar akan kecil, begitu juga sebaliknya jika nilai metode Basic Indicator 

Approach suatu bank rendah, maka kesempatan bank untuk mendapatkan 

profitabilitas besar akan besar kemungkinannya karena yang disisihkan untuk 

modal risiko operasional semakin kecil.  

 Berdasarkan data yang di peroleh dari sampel penelitian ini bahwa nilai 

nilai maximum BIA dari sampel penelitian dimiliki oleh BPD Jawa Barat dan 

Banten pada tahun 2016 yaitu sebesar 19,25078856 yang dapat mempengaruhi 

profitabilitasnya turun. Begitu juga BPD Sumatera Utara memiliki nilai minimum 

BIA pada tahun 2012 yaitu sebesar 17,59867012 yang dapat mempengaruhi  

profitabilitasnya naik. 

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nabilah (2016) kemudian Penelitian risiko operasional terhadap profitabilitas 
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bank yang mendukung dilakukan oleh Capriani, dan Dana (2016), Oktaviantari, 

dan Wiagustini (2013) dan Attar, et. al. (2014)  

 

4.5 Implikasi Manajerial  

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh risiko 

kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko pasar terhadap profitabilitas 

Bank Pembangunan Daerah periode 2012-2016, terdapat beberapa hal yang bisa 

dijadikan pertimbangan untuk Bank Pembangunan Daerah atau BPD serta dapat 

dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.  

 Hasil analisa penelitian ini menunjukan bahwa tiga dari empat variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur Return On 

Asset (ROA) dan satu variabel tidak memiliki tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas. Variabel yang memiliki pengaruh signifikan 

yaitu risiko kredit, risio pasar dan risiko operasional, sedangkat variabel yang 

tidak memiliki pengaruh signifikan adalah risiko likuiditas.  

 Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini variabel pertama yaitu 

risiko kredit yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa tinggi rendahnya profitabilitas yang akan di hasilkan 

oleh BPD dapat dilihat dari besarnya risiko kredit yang dialami BPD melalui nilai 

NPL. Semakin tinggi nilai NPL yang dimiliki BPD maka kredit bermasalah yang 

di hadapi akan semakin besar, sehingga akan berdampak pada rendahnya ROA 

yang di hasilkan. Dengan demikian, BPD diharapkan untuk dapat selalu menjaga 
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nilai risiko kreditnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013, 

bahwa rasio NPL yang sehat adalah sebesar 5%. 

 Upaya yang dapat dilakukan bank untuk mencegah terjadinya kredit 

bermasalah yang dialami oleh BPD menerapkan dan memperketat analisis 

pemberian kredit 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of economic 

dan Collateral. Selain itu penyelamatan kredit bermasalah pun dapat dilakukan 

menggunakan pendekatan 3R yaitu Rescheduling (penjadwalan ulang), 

Reconditioning (persyaratan ulang) dan Restructuring (penataan ulang). Sehingga 

penjelasan tersebut NPL merupakan proksi dari risiko kredit dapat dijadikan salah 

satu parameter pengukuran profitabilitas Bank pembangunan Daerah melalui nilai 

ROA. 

 Variabel risiko likuiditas dalam penelitian ini memiliki hubungan positif 

dan tidak signifikan, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa risiko 

likuiditas tidak dapat dijadikan salah satu parameter pengukuran profitabilitas 

bank. Apabila semakin tinggi nilai risiko likuiditas maka semakin tinggi pula 

profitabilitas.  

 Nilai LDR yang dimiliki BPD harus dijaga pada batas ideal LDR sebesar 

78%-92% sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh Bank Indonesia melalui PBI 

No. 17/11/PBI/2015, BPD harus melakukan kegiatan manajemen risiko yang baik 

dan berkelanjutan kemudian BPD juga harus menjaga semaksimal mungkin nilai 

LDR yang dimilikinya yaitu agar diantara batas ideal.  

 Variabel risiko pasar dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. PDN digunakan untuk mengendalikan valuta 
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asing, dapat dilihat dari indikator risiko kurs mata uang dan nilai tukar. PDN 

menunjukan potensi aktiva valas dan pasiva atau kewajiban valas yang dimiliki 

suatu bank terhdap modal itu sendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa tinggi 

rendahnya profitabilitas yang akan di hasilkan oleh BPD dapat dilihat dari 

besarnya risiko pasar yang dialami BPD melalui nilai PDN. Semakin tinggi nilai 

PDN yang dimiliki BPD maka risiko pasar yang di hadapi akan semakin besar, 

sehingga akan berdampak pada rendahnya ROA yang di hasilkan.  

 BPD diharapkan untuk dapat memanage risiko pasar dengan cara 

mengindentifikasi terlebih dahulu, dengan memahami dan memantau tren pasar 

saat ini yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan masyarakat luas. Tidak hanya 

itu, BPD juga dapat memproyeksi risiko pasar yang dimilikinya dengan 

memperhatikan kejadian masa lampau yang dapat mempengaruhi profitabilitas 

BPD.  

 Variabel risiko operasional dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. Tingginya nilai metode Basic Indicator 

Approach akan berdampak kepada risiko operasional yang dihadapi oleh BPD dan 

menggambarkan tingkat kerugian yang akan di hadapi oleh BPD, sehingga akan 

menyebabkan menurunnya nilai profitabilitas yang di hasilkan oleh bank tersebut. 

Begitu juga sebaliknya profitabilitas atas total aset yang dimiliki BPD akan 

meningkat apabila metode Basic Indicator Approach rendah. 

 BPD diharapkan untuk dapat memanage risiko operasional dengan cara 

memiliki nilai metode Basic Indicator Approach yang rendah, dikarenakan 

rendahnya nilai metode Basic Indicator Approach dapat disebabkan karena nilai 
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beban  modal operasional yang ditanggung oleh BPD rendah, sehingga bank akan 

semakin efisien dalam mengelola dana yang dimilikinya. Tingginya risiko 

operasional yang dimiliki BPD dapat disebabkan oleh nilai metode Basic 

Indicator Approach yang tinggi. Dengan demikian besarnya risiko operasional 

dapat mempengharuhi profitabilitas BPD. Sehingga risiko operasional yang 

dihadapi oleh Bank Pembangunan Daerah dapat diminimalisir dengan menekan 

biaya operasional yang dikeluarkan BPD. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Risiko kredit bank yang diproksikan dengan  Non Performing Loan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan 

dengan rasio Return on Asset. Hal ini menunjukan apabila NPL yang 

dimiliki BPD meningkat, maka profitabilitas bank yang dihasilkan akan 

menurun, begitupun sebaliknya dengan asumsi variabel lain bersifat 

konstan. 

2. Risiko pasar bank yang diproksikan dengan Posisi Devisa Neto  

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan 

dengan rasio Return on Asset.  Hal ini menunjukan apabila PDN yang 

dimiliki BPD meningkat, maka profitabilitas bank yang dihasilkan akan 

menurun, begitupun sebaliknya dengan asumsi variabel lain bersifat 

konstan. 

3. Risiko likuiditas bank yang diproksikan dengan rasio Loan to Deposit Ratio 

bank memiliki pengaruh yang bersifat tidak signifikan, dan berhubungan 

positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan rasio Return on Asse. 

Hubungan positif menunjukkan bahwa apabila rasio LDR meningkat, maka 
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profitabilitas bank yang dihasilkan akan meningkat, begitupun sebaliknya 

dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. 

4. Risiko operasional bank yang diproksikan dengan metode Basic Indicator 

Approach  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank 

yang diproksikan dengan rasio Return on Asset . Hal ini menunjukan apabila 

BIA yang dimiliki BPD menurun, maka profitabilitas bank yang dihasilkan 

akan meningkat, begitupun sebaliknya dengan asumsi variabel lain bersifat 

konstan. 

 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Pembangunan Derah  yang menjadi sampel pada penelitian ini 

agar dapat memperhatikan nilai metode Basic Indicator Approach dan Non 

Performing Loan  yang merupakan proksi dari variabel risiko operasional 

dan risiko kredit bank selama satu periode ke periode berikutnya sebagai 

acuan dalam menentukan kebijakan manajemen bank karena variabel 

terssebut telah terbukti memiliki pengaruh profitabilitas secara signifikan. 

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya dari tahun 2012-2016, 

sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode 

waktu yang lebih lama, sehingga dapat mengamati perilaku variabel dalam 

jangka waktu yang lebih lama. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian serupa 

dengan menggunakan variabel-variabel tambahan yang menggambarkan 

ukuran risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategik dan risiko kepatuhan 

bank. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menilai risiko yang dihadapi 

bank dari berbagai aspek.  
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LAMPIRAN 1 

DATA PENELITIAN 

 

No Nama BPD Tahun ROA NPL  PDN LDR BIA 
BPD Kalimantan Timur 2012 0,025 0,0745 0,0012 0,5678 18,4104
BPD Kalimantan Timur 2013 0,0278 0,0674 0,0186 0,9077 18,50049
BPD Kalimantan Timur 2014 0,026 0,1036 0,0185 0,7854 18,51353
BPD Kalimantan Timur 2015 0,0156 0,1035 0,0876 1,0354 18,52369
BPD Kalimantan Timur 2016 0,0299 0,0846 0,0354 1,0117 18,37109
BPD Bali 2012 0,0428 0,0045 0,009 0,806 17,68093
BPD Bali 2013 0,0397 0,0033 0,0065 0,8787 17,88809
BPD Bali 2014 0,0392 0,0035 0,0021 0,9641 18,08247
BPD Bali 2015 0,0333 0,0196 0,0023 0,9732 18,25394
BPD Bali 2016 0,0376 0,0147 0,0039 1,0275 18,40393
BPD DKI 2012 0,0187 0,032 0,1157 0,735 17,65116
BPD DKI 2013 0,0315 0,0238 0,0855 0,952 17,8821
BPD DKI 2014 0,021 0,0438 0,0116 0,9257 18,18245
BPD DKI 2015 0,0089 0,0796 0,0101 0,9114 18,35329
BPD DKI 2016 0,0299 0,0535 0,0105 0,8741 18,2999
BPD Jawa Barat & Banten 2012 0,0246 0,0207 0,0123 0,7409 18,94993
BPD Jawa Barat & Banten 2013 0,0261 0,0283 0,0194 0,9647 19,05676
BPD Jawa Barat & Banten 2014 0,0194 0,0415 0,0194 0,9318 19,16428
BPD Jawa Barat & Banten 2015 0,0204 0,0291 0,0047 0,8813 19,1648
BPD Jawa Barat & Banten 2016 0,0222 0,0169 0,0058 0,867 19,25079
BPD Jawa Tengah 2012 0,0273 0,008 0,0004 0,8262 18,26564
BPD Jawa Tengah 2013 0,0301 0,0072 0,0046 0,8696 18,34553
BPD Jawa Tengah 2014 0,0284 0,0093 0,0059 0,8857 18,56578
BPD Jawa Tengah 2015 0,026 0,0126 0,009 0,9054 18,741
BPD Jawa Tengah 2016 0,026 0,0145 0,0115 0,9505 18,88094
BPD Riau & Kep Riau 2012 0,0295 0,0195 0,0083 0,6649 17,9348
BPD Riau & Kep Riau 2013 0,03 0,0281 0,0208 0,876 18,03175
BPD Riau & Kep Riau 2014 0,0337 0,0279 0,0421 0,7772 18,13942
BPD Riau & Kep Riau 2015 0,0169 0,0412 0,0315 1,1261 18,31149
BPD Riau & Kep Riau 2016 0,0275 0,0416 0,0349 1,2519 18,29064
BPD Sumatera Barat 2012 0,0265 0,0269 0,0109 1,0035 17,59867
BPD Sumatera Barat 2013 0,0264 0,0229 0,0076 0,9913 17,76551
BPD Sumatera Barat 2014 0,0194 0,0252 0,004 0,9834 17,84309
BPD Sumatera Barat 2015 0,0228 0,0274 0,0044 0,9924 17,84904
BPD Sumatera Barat 2016 0,0219 0,0307 0,0014 0,9802 17,89904
BPD Sumatera Selatan & Bangka 2012 0,019 0,0682 0,0293 0,7598 17,62296
BPD Sumatera Selatan & Bangka 2013 0,0176 0,0901 0,0255 0,94 17,71478
BPD Sumatera Selatan & Bangka 2014 0,0213 0,071 0,0441 0,8597 17,66301
BPD Sumatera Selatan & Bangka 2015 0,0218 0,0438 0,0206 0,9543 17,65596
BPD Sumatera Selatan & Bangka 2016 0,0223 0,0617 0,0157 0,8892 17,72902
BPD Sumatera Utara 2012 0,0299 0,0281 0,0004 1,019 18,19208
BPD Sumatera Utara 2013 0,0337 0,0383 0,0009 1,0731 18,28486
BPD Sumatera Utara 2014 0,026 0,0547 0,0005 0,9589 18,3805
BPD Sumatera Utara 2015 0,0231 0,05 0,0002 0,9408 18,39984
BPD Sumatera Utara 2016 0,0274 0,047 0,0002 0,9389 18,3981
BPD Jawa Timur 2012 0,0334 0,0295 0,0128 0,8355 18,55827
BPD Jawa Timur 2013 0,0382 0,0344 0,0121 0,8498 18,41471
BPD Jawa Timur 2014 0,0352 0,0331 0,0194 0,8654 18,3979
BPD Jawa Timur 2015 0,0267 0,0429 0,0194 0,8292 18,79447
BPD Jawa Timur 2016 0,0298 0,0477 0,0353 0,9048 19,02898
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LAMPIRAN 2 

HASIL UJI PENELITIAN 

 

Output Statistika Deskriptif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROA NPL PDN LDR BIA

 Mean 0,027000 0,035656 0,018527 0,908942 18,28413

 Median 0,026500 0,029500 0,010900 0,907700 18,29064

 Maximum 0,042800 0,103500 0,115700 1,251900 19,25079

 Minimum 0,015600 0,003300 0,000200 0,567800 17,59867

 Std. Dev. 0,006308 0,022942 0,024245 0,116730 0,465250

 Skewness 0,430441 0,884862 2,439115 -0,136386 0,353638

 Kurtosis 2,793040 3,576423 9,029064 4,693293 2,283838

 Jarque-Bera 1,469908 6,495355 112,7751 5,515587 1,899612

 Probability 0,479528 0,038864 0,000000 0,063432 0,386816

 Sum 1,215000 1,604500 0,833700 40,90240 822,7861

 Sum Sq. Dev. 0,001751 0,023158 0,025865 0,599538 9,524115

 Observations 45 45 45 45 45
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LAMPIRAN 2.1 

Output Regresi Linier Berganda 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 07/11/17   Time: 11:34   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 9   
Total panel (balanced) observations: 45  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NPL -0.153599 0.033770 -4.548391 0.0000 

PDN -0.068723 0.027869 -2.465958 0.0180 
LDR 0.007725 0.005875 1.315007 0.1960 
BIA -0.004067 0.001673 -2.430556 0.0197 
C 0.101094 0.029303 3.449893 0.0013 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.003779 0.5303 

Idiosyncratic random 0.003557 0.4697 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.580836     Mean dependent var 0.010473 

Adjusted R-squared 0.538919     S.D. dependent var 0.005355 
S.E. of regression 0.003636     Sum squared resid 0.000529 
F-statistic 13.85699     Durbin-Watson stat 1.920342 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN 2.2 

Output Uji Chow 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: HASILBARU   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.585630 (8,32) 0.0000 

Cross-section Chi-square 43.794137 8 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/31/17   Time: 15:15   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 9   
Total panel (balanced) observations: 45  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NPL -0.152047 0.036077 -4.214559 0.0001 

PDN -0.041004 0.034633 -1.183947 0.2434 
LDR -0.002239 0.006688 -0.334720 0.7396 
BIA -0.002103 0.001711 -1.229426 0.2261 
C 0.073672 0.031993 2.302790 0.0266 
     
     R-squared 0.388250     Mean dependent var 0.027000 

Adjusted R-squared 0.327075     S.D. dependent var 0.006308 
S.E. of regression 0.005175     Akaike info criterion -7.585563 
Sum squared resid 0.001071     Schwarz criterion -7.384823 
Log likelihood 175.6752     Hannan-Quinn criter. -7.510729 
F-statistic 6.346554     Durbin-Watson stat 1.213624 
Prob(F-statistic) 0.000472    
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LAMPIRAN 2.3 

Output Uji Hausman  
 
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: HASILBARU   
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 5.807948 4 0.2140 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     NPL -0.145128 -0.153599 0.000256 0.5968 

PDN -0.077820 -0.068723 0.000077 0.3009 
LDR 0.012342 0.007725 0.000007 0.0741 
BIA -0.005354 -0.004067 0.000001 0.1778 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/31/17   Time: 15:25   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 9   
Total panel (balanced) observations: 45  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.120283 0.032988 3.646295 0.0009 

NPL -0.145128 0.037374 -3.883108 0.0005 
PDN -0.077820 0.029223 -2.662939 0.0120 
LDR 0.012342 0.006418 1.922893 0.0634 
BIA -0.005354 0.001927 -2.778847 0.0091 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.768838     Mean dependent var 0.027000 

Adjusted R-squared 0.682152     S.D. dependent var 0.006308 
S.E. of regression 0.003557     Akaike info criterion -8.203211 
Sum squared resid 0.000405     Schwarz criterion -7.681286 
Log likelihood 197.5722     Hannan-Quinn criter. -8.008643 
F-statistic 8.869238     Durbin-Watson stat 2.390445 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN 2.4 

Output Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

-0.010 -0.005 0.000 0.005

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 45

Mean      -2.00e-17
Median  -0.000659
Maximum  0.008864
Minimum -0.009923
Std. Dev.   0.005173
Skewness   0.054692
Kurtosis   2.011520

Jarque-Bera  1.854484
Probability  0.395643

 

 

Output Uji Autokolerasi 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 07/31/17   Time: 15:25   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 9   
Total panel (balanced) observations: 45  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NPL -0.153599 0.033770 -4.548391 0.0000 

PDN -0.068723 0.027869 -2.465958 0.0180 
LDR 0.007725 0.005875 1.315007 0.1960 
BIA -0.004067 0.001673 -2.430556 0.0197 
C 0.101094 0.029303 3.449893 0.0013 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.003779 0.5303 

Idiosyncratic random 0.003557 0.4697 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.580836     Mean dependent var 0.010473 

Adjusted R-squared 0.538919     S.D. dependent var 0.005355 
S.E. of regression 0.003636     Sum squared resid 0.000529 
F-statistic 13.85699     Durbin-Watson stat 1.920342 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Pengaruh Risiko Kredit..., Made Noviandari, Ak.-IBS, 2017



104 
Indonesia Banking School 

 

LAMPIRAN 2.5 

Output Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/31/17   Time: 16:02   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 9   
Total panel (balanced) observations: 45  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NPL -3.735876 14.78105 -0.252748 0.8018 

PDN 1.033646 14.18956 0.072845 0.9423 
LDR -1.863629 2.740049 -0.680145 0.5003 
BIA -0.291391 0.700923 -0.415725 0.6798 
C -4.396922 13.10771 -0.335446 0.7390 
     
     R-squared 0.017537     Mean dependent var -11.53274 

Adjusted R-squared -0.080709     S.D. dependent var 2.039500 
S.E. of regression 2.120207     Akaike info criterion 4.445344 
Sum squared resid 179.8111     Schwarz criterion 4.646084 
Log likelihood -95.02023     Hannan-Quinn criter. 4.520178 
F-statistic 0.178500     Durbin-Watson stat 2.358314 
Prob(F-statistic) 0.948191    

     
      

 

Output Uji Multikolinieritas 

  ROA NPL PDN LDR BIA 
ROA 1,00000 -0,590503 -0,309565 -0,049317 -0,070274 
NPL -0,590503 1,00000 0,331157 0,017194 -0,098969 
PDN -0,309565 0,331157 1,00000 -0,023167 -0,194574 
LDR -0,049317 0,017194 -0,023167 1,00000 0,013148 
BIA -0,070274 -0,098969 -0,194574 0,013148 1,00000 
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CURRICULUM VITAE 
 

 
PERSONAL INFORMATION: 

Name   : Made Noviandari 

Place, Date of Birth : Jakarta, 14 November 1994 

Sex   : Female 

Religion  : Hindu 

Status   : Single 

Address  : Perumahan Pamulang Indah (MA) Jalan Edelweiss Blok  

     B5 no 25 

Phone   : 087889164336 

Email   : madenoviandari@gmail.com 

 

FORMAL EDUCATION DETAILS  

1999 – 2000   : TK Ananda UT   

2001 – 2006   : SD Dharma Karya UT      

2007 – 2010  : SMPN 17 Tangerang Selatan 

2011 – 2013  : SMAN 8 Tangerang selatan 

2013 – 2017   : Indonesia Banking School  

 

INTERNSHIP EXPERIENCE : 

January 2016   : Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi  

      Sumatera Utara   
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August 2016  : Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pamulang 

June 2017   : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

 

CERTIFICATE TRAINING AND ORGANIZATIONAL: 

2011-2012  : Participants of Osis SMA 8 Kota Tangerang Selatan  

2013   : Participants of Basic Activist Training Program      

      (BATPRO) Indonesia Banking School 

2013   : Participants of Rindam Jaya, Condet 

2013-2014  : Participants of Senat MahasiswaSTIE IBS as Secretary 2  

2014   : Participants of Training Manajerial Organization for 

     members of IBS student organization  

2014-2015  : Participants of  Badan Eksekutif Mahasiswa STIE IBS as  

     Vice President 

2015   : Certificate of TOEFL by George Mason University 

2015   : Participants of Training Mandiri Mini Bank, Indonesia  

     Banking School 

2015   : Keynote Speaker at Basic Activist Training Program     

      (BATPRO) Indonesia Banking School 

2015-2016  : Participants of  Dewan Perwakilan STIE IBS as   

     Secretary 2 

2016   : Participants of Trade Financing, Credit Analysis and  

     Basic Treasury Training  

2017   : Certificate of ZAHIR at Indonesia Banking School 
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