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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
komponen Risk Based Bank Rating terhadap Pertumbuhan Laba perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan 
metode purposive sampling dan sampel penelitian ini adalah sebanyak 23 bank. 
Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan Bank yang terdaftar di BEI tahun 
2011-2015 yang dipublikasikan BEI melalui www.idx.co.id. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hipotesis dalam 
penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung 
lainnya.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) 
berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, Posisi Devisa Netto 
(PDN) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba, Loan to Deposit 
Ratio (LDR) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, Good 
Corporate Governance (GCG) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan 
laba, Return on Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 
laba, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh tidak signifikan terhadap 
kinerja keuangan. 

Kata Kunci : Risk Based Bank Rating, NPL, PDN, LDR, GCG, ROA, CAR, 
Pertumbuhan Laba. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the effect of Risk Based Bank 
Rating components on Profit Growth of banking companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange. The sample selection using purposive sampling method and 
sample of this research is 23 banks. The study used secondary data which is 
obtained from annual report listed on Indonesia Stock Exchange in 2011 - 2015. 
The analysis technique used in this study is multiple regression analysis. The 
hypothesis in this study was based on previous research and various other 
supporting theories.  

The results of this study showed that the Non Performing Loan (NPL) has 
no significant effect on profit growth, Net Foreign Currency Position (NOP) has a 
significant positive effect on profit growth, Loan to Deposit Ratio (LDR) has no 
significant effect on profit growth, Good Corporate Governance (GCG) has no 
significant effect on profit growth, Return on Asset (ROA) has a significant positive 
effect on profit growth, and Capital Adequacy Ratio (CAR) has no significant effect 
on profit growth. 

Keywords : Risk Based Bank Rating, NPL, NOP, LDR, GCG, NIM, CAR, Profit 
Growth.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Lembaga perbankan Indonesia sempat merasakan kehilangan kepercayaan 

masyarakat terhadap bank. Masyarakat merasa ragu untuk menyimpan uang mereka di 

bank dan menarik uang mereka yang telah mereka simpan di bank. Situasi tersebut 

terjadi pada saat Indonesia mengalami krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. 

Krisis moneter ini dimulai pada pertengahan tahun 1997, kesulitan likuiditas yang 

dialami lembaga perbankan akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS 

merupakan pemicu krisis yang dialami pada saat itu. Melemahnya nilai tukar rupiah 

tersebut menyebabkan perbankan Indonesia sulit untuk menjalankan kewajiban mereka 

sebagai lembaga keuangan negara. Keadaan perbankan yang semakin tidak sehat 

menyebabkan situasi yang dialami oleh perbankan semakin buruk. (Widyaningrum et 

al, 2014). 

Menurut undang-undang No.10 Thn 1998 bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 

Perbankan merupakan bisnis kepercayaan sehingga sangat penting untuk menjaga 

kepercayaan dari masyarakat dengan terus menjaga tingkat kesehatan bank. 

Pengawasan yang baik dan sesuai prosedur Bank Indonesia akan dapat mencegah 

terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat dan dapat membahayakan kelangsungan 
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usaha bank (Permatasari et al, 2015). Maka bank yang dapat menjalankan 

kelangsungan usahanya tersebut dapat dikatakan sebagai bank yang sehat. Dengan 

kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat memelihara kepercayaan 

masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran 

lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan 

berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. 

Selain dengan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 

kepercayaan masyarakat dapat dibangun dengan bentuk transparansi dari lembaga 

perbankan tersebut (Widyaningrum et al, 2014). Manajemen bank harus 

mempertanggungjawabkan hasil dari kinerja dan sumber daya yang telah 

diperolehnya. Pertanggungjawaban manajemen dapat dilakukan melalui penyajian 

informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.  

Menurut Munawir (2004), laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan 

melalui data atau aktivitas dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu laporan 

keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan harus memenuhi syarat mutu, dan karakteristik kualitatif, 

sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak ragu-ragu terhadap laporan 

keuangan bank (Taswan, 2010). 

Laporan keuangan yang telah disajikan tersebut diharapkan mampu memenuhi 

beberapa kebutuhan informasi yang berbeda bagi penggunanya. Salah satu 
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informasi penting yang dapat diperoleh dalam laporan keuangan adalah informasi 

mengenai laba. Menurut Hamidu (2013) laba merupakan jumlah residual yang 

tertinggal setelah semua beban (termasuk penyesuaian pemeliharaan modal jika 

ada) dikurangkan pada penghasilan. Jika beban melebihi penghasilan, maka jumlah 

residualnya merupakan kerugian bersih sehingga laba merupakan perbedaan antara 

pendapatan dalam suatu periode dan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan 

laba. Informasi mengenai laba ini sangat penting karena laba bisa menjelaskan 

bagaimana kinerja perusahaan selama satu periode di masa lalu. Dalam penelitian 

ini pertumbuhan laba yang dimaksud dihitung dari selisih jumlah laba tahun yang 

bersangkutan dengan jumlah laba tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah laba 

tahun sebelummnya. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan alat yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan laba perbankan. 

 
Pertumbahan laba tersebut dapat dipengaruhi dari tingkat kesehatan bank itu 

sendiri, dimana tingkat kesehatan bank dapat diketahui dari kinerja bank tersebut. 

Menurut Lubis (2013) dapat di asumsikan bahwa bank yang sehat dapat melakukan 

kinerja yang baik dan menghasilkan laba yang obtimal. Pertumbuhan laba yang 

obtimal mencerminkan sistem yang terdapat didalamnya berjalan dengan efektif 

dan efisien.  

Untuk mengukur tingkat kesehatan bank tersebut Bank Indonesia pada tanggal 

25 Oktober 2011 mengeluarkan peraturan Bank Indonesia No.13/PBI/2011. 

Peraturan baru ini merupakan penyempurnaan dari metode CAMELS yang 

sebelumnya digunakan. Metode baru yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
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merupakan metode dengan pendekatan risiko yakni Risk-based Bank Rating 

(RBBR). Metode RBBR  merupakan metode yang terdiri dari empat faktor 

penilaian yakni Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas, 

dan Permodalan. 

Dalam SE BI No 13/24/DPNP menjelaskan  faktor penilaian pertama yaitu 

profil risiko, “profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas 

penerapan manajemen risiko yang mencakup 8 jenis risiko yaitu, risiko pasar, risiko 

kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko 

kepatuhan dan risiko reputasi”. Penelitian ini akan menggunakan risiko pasar 

(PDN), risiko kredit (NPL) dan risiko likuiditas (LDR) untuk mengukur 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba. 

Faktor yang kedua adalah GCG, menurut SE BI No 13/24/DPNP Penilaian 

faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian 

terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank 

Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan 

karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. 

Faktor berikutya adalah rentabilitas, menurut Kasmir (2005) rentabilitas adalah 

kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan. Penilaian didasarkan pada 

rentabilitas suatu bank yang melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan 

laba. Di dalam SE BI No 13/24/DPNP menerangkan kinerja rentabilitas dapat 

dinilai dengan menggunakan rasio keuangan yakni Return on Asset (ROA).  
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Faktor yang terakhir adalah permodalan (capital), penilaian terhadap faktor 

permodalan (capital) meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan 

kecukupan pengelolaan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib 

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban 

penyediaan modal minimum bagi bank umum. Selain itu, dalam melakukan 

penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal 

dengan profil risiko bank  (Sari et al, 2016). Lalu faktor permodalan (capital) dapat 

dinilai dengan menggunakan rasio keuangan yakni Capital Adequecy Ratio (CAR). 

Pada penelitian-penelitian terdahulu masih terdapat beberapa kelemahan, 

diantaranya adalah : (i) masih banyaknya yang mengukur tingkat kesehatan bank 

dengan metode CAMELS; (ii) penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh tingkat 

kesehatan bank terhadap pertumbuhan laba dengan metode RBBR masih relatif 

sedikit diantaranya adalah penelitian Doloksaribu (2013), Putri (2016), dan Pracoyo 

et al (2016) yang memiliki keterbatasan menggunakan sampel yang kecil; (iii) dari 

penelitian terdahulu yang menggunakan pengaruh RBBR terhadap pertumbuhan 

laba faktor profil risiko baru mengukur risiko kredit dan risiko likuiditas. 

 Oleh Karena itu penelitian ini bermaksud memperbaiki kelemahan pada 

penelitian tersebut dengan cara: (i) pada pengukuran tingkat kesehatan bank 

menggunakan metode RBBR dengan menambahkan faktor GCG; (ii) menambah 

jumlah sampel yaitu semua bank yang terdaftar di BEI periode 2011-2015; (iii) 

menggunakan 3 faktor profil risiko yaitu risiko kredit, likuiditas, dan pasar. Dengan 

demikian kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memperluas hasil penelitian 

dengan menggunakan semua bank yang terdaftar di BEI dan menambah aspek 
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penelitian dengan menggunakan rasio risiko pasar dalam pengujiannya yang belum 

digunakan pada penelitian terdahulu untuk mengukur tingkat kesehatan bank 

terhadap pertumbuhan laba. 

Penelitian mengenai rasio-rasio tingkat kesehatan bank tersebut telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya dari hasil penelitian Pracoyo et al 

(2016), Doloksaribu (2013) dan Fathoni (2012) menggunakan variabel permodalan 

yang diukur dengan rasio CAR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 

Sedangkan  menurut hasil penelitian Lubis (2013) dan Putri (2016) rasio CAR 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Tetapi terdapat kesamaan juga 

dari hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut seperti hasil penelitian 

Doloksaribu (2013), Putri (2016) Fathoni (2012), Lubis (2013), yang memiliki 

kesamaan hasil hasil penelitian yaitu pada variabel risiko kredit (NPL) yang 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba dan sebaliknya variabel Risiko 

likuiditas (LDR) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat suatu hasil perbedaan dan kesamaan antara 

hasil penelitian dan menciptakan kesenjangan antara teori yang biasanya diterapkan 

pada industri perbankan dengan kondisi perusahaan perbankan, sehingga penelitian 

ini akan menguji dan  menganalisis apakah kinerja bank memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan laba, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul 

Pengaruh Risk-Based Bank Rating (RBBR) terhadap Pertumbuhan Laba 

Perusahaan Perbankan. 

 

Pengaruh Risk-Based Bank Rating..., Randy Adityo Kusumo, Ak.-IBS, 2017



7 
 

   Indonesia Banking School 
 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah risiko kredit memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba 

pada bank yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah risiko pasar memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba pada 

bank yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah risiko likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba 

pada bank yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah good corporate governance memiliki pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di BEI? 

5. Apakah rentabilitas (earning) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan 

laba pada bank yang terdaftar di BEI? 

6. Apakah permodalan (capital) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan 

laba pada bank yang terdaftar di BEI? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh risiko kredit terhadap pertumbuhan laba bank yang 

terdaftar di BEI  periode 2011 – 2015. 

2. Mengetahui pengaruh risiko pasar terhadap pertumbuhan laba bank yang 

terdaftar di BEI  periode 2011 – 2015. 

3. Mengetahui pengaruh risiko likuiditas terhadap pertumbuhan laba bank yang 

terdaftar di BEI  periode 2011 – 2015. 

4. Mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap pertumbuhan laba 

bank yang terdaftar di BEI  periode 2011 – 2015. 

5. Mengetahui pengaruh rentabilitas terhadap pertumbuhan laba bank yang 

terdaftar di BEI  periode 2011 – 2015. 

6. Mengetahui pengaruh capital terhadap pertumbuhan laba bank yang terdaftar 

di BEI  periode 2011 – 2015. 

 

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

1. Sampel dalam penelitian ini merupakan Bank yang terdaftar di BEI periode 

2011-2015. 

2. Faktor risiko yang digunakan dalam penelitian ini hanya dari faktor risiko kredit 

(NPL), risiko pasar (PDN), dan risiko likuiditas (LDR). 

3. Good Corporate Governance (GCG) menggunakan parameter nilai komposit 

self assessment bank yang di cantumkan dalam annual report atau laporan GCG 

tahunan bank. 
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4. Rentabilitas menggunakan parameter Return on Assets. 

5. Permodalan menggunakan parameter Capital Adequacy Ratio. 

1.5. Manfaat Penelitian 

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, 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 tingkat kesehatan dalam suatu bank. 

3. Bagi Perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

memberikan informasi pada pada bank mengenai pengaruh tingkat kesehatan 

suatu bank terhadap pertumbuhan laba. 

4. Bagi Regulator 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi keefektifan RBBR 

sebagai metode pengukuruan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia pada saat ini. 
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1.6  Sitematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulisan menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitia, pembatasan masalah, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar teori dari penelitian, di mana 

teori-teori yang dimaksud dianggap sesuai dan relevan dengan permasalahan 

yang dihadapi dan dapat dijadikan acuan dalam menganalisa permasalahan 

tersebut, lalu terdapat kerangka berpikir dan hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan model penelitian yang 

dipakai dan variabel dalam penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data dan pengolahan data, jenis data, serta rencana analisis data.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan deskripsi objek penelitian yang merupakan  uraian  

tentang pengaruh RBBR terhadap Pertumbuhan Laba, analisis data dan 

interpretasi data. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan  

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang 

memerlukannya. 

Pengaruh Risk-Based Bank Rating..., Randy Adityo Kusumo, Ak.-IBS, 2017



11 
 

 11  Indonesia Banking School 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Teori 

2.1.2 Kesehatan Bank 

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang 

berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Penilaian terhadap faktor-

faktor tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif dan/atau kualitatif 

setelah mempertimbangkan unsur judgment yang didasarkan atas materialitas dari 

faktor-faktor penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti kondisi industri 

perbankan dan perekonomian (IBI, 2016). Kesehatan bank adalah kepentingan 

semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat 

pengguna jasa bank, serta otoritas perbankan, selain itu tingkat kesehatan bank 

dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam 

menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan 

manajemen risiko (Taswan, 2010). 

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2007), kesehatan bank dapat dipahami 

sebagai kemampuan dari suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional 

perbankan secara normal dan mampu memenuhi berbagai kewajiban yang 

dimilikinya dengan baik yaitu sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. 
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Kemampuan dari suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional 

perbankan secara normal yang dimaksudkan oleh Triandaru (2007) meliputi:  

1. Memiliki kemampuan dalam menghimpun dana, baik yang berasal dari 

masyarakat, lembaga lain, dan modal sendiri,  

2. Memiliki kemampuan dalam mengelola dana,  

3. Memiliki kemampuan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat (deficit 

unit),  

4. Memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban kepada masyarakat, 

karyawan, pemilik modal, dan pihak lain yang berkepentingan,  

5. Memiliki itikad baik dalam pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.  

Untuk menilai tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai faktor yang 

telah di tetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian kesehatan bank dilakukan untuk 

menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat atau tidak sehingga bank 

tersebut dapat diberikan arahan oleh Bank Indonesia bagaimana bank tersebut harus 

dijalankan atau bahkan kegiatan operasinya harus dihentikan. 

2.1.1 Teori Institusional (Institutional Theory) 

Menurut  Meyer dan Scott (1983), yang mengklaim bahwa organisasi 

berada dibawah tekanan berbagai kekuatan sosial guna melengkapi dan 

menyelaraskan sebuah struktur, organisasi harus melakukan kompromi dan 

memelihara struktur operasional secara terpisah, karena struktur organisasi tidak 

ditentukan oleh situasi lingkungan tugas, tetapi lebih dipengaruhi oleh situasi 

masyarakat secara umum dimana bentuk sebuah organisasi ditentukan oleh 
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legitimasi, efektifitas dan rasionalitas pada masyarakat. Sedangkan menurut Di 

Maggio dan Powell (1983), menyebutkan Teori Institusional sebagai proses imitasi 

atau adopsi mimetic sebuah organisasi terhadap elemen organisasi lainnya. 

Penggunaan teori institusional sebagai dasar dari penelitian ini karena Bank 

mendapat ketentuan atau tekanan dari regulator yaitu Bank Indonesia. Bank 

Indonesia bertugas untuk menyelaraskan sebuah struktur Bank dan melindungi 

masyarakat dalam bentuk nasabah dan para investor perbankan dengan menjaga 

tingkat kesehatan bank, sehingga Bank Indonesia menetapkan pengukuran tingkat 

kesehatan dengan menggunakan metode RBBR. Lalu Bank telah menggunakan 

RBBR dalam rangka mematuhi aturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia,  dan 

menunjukan kepada masyarakat bahwa Bank tersebut sudah bertindak sesuai 

dengan cara yang sudah ditetapkan Bank Indonesia, maka dari itu dalam penelitian 

ini ingin melihat ketika Bank sudah beroperasi sesuai dengan ketetapan tersebut 

apakah memiliki dampak terhadap pertumbuhan laba Bank atau tidak. 

 

2.1.2 Perbankan 

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. Lalu menurut Taswan (2010) Bank adalah sebuah lembaga atau 

perusahaan yang aktivitasnya menenghimpun dana berupa giro, deposito dan 
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simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) 

kemudian menempatkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana 

(deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada giliranya dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Sedangkan menurut Kasmir (2013) 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainya. 

Berdasarkan beberapa penjelasan dari definisi bank tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa bank adalah suatu  badan hukum yang kegiatannya menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana sehingga bank menjadi lembaga yang memiliki peranan penting terhadap 

perekonomian negara. 

3.1.3 Risk Based Bank Rating (RBBR) 

Penilaian mengenai tingkat kinerja keuangan perbankan dilakukan dengan 

menganalisis rasio keuangan yang berpengaruh pada kesehatan perbankan sehingga 

dapat dilihat seberapa besar tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan 

(Abidil M. et al, 2014). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011, 

metode penilaian kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (RBBR) 

ini dimana bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara self 

assesment berlaku sejak 1 Januari 2012. Metode RBBR ini merupakan metode 

penilaian tingkat kesehatan bank yang menggantikan metode penilaian sebelumnya 

Pengaruh Risk-Based Bank Rating..., Randy Adityo Kusumo, Ak.-IBS, 2017



15 
 

   Indonesia Banking School 
 

yaitu metode berdasarkan Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan 

Sensitivity to Market Risk (CAMELS).  

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /PBI/2011 Tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, ada beberapa faktor yang melatar 

belakangi keluarnya metode RBBR ini, yaitu krisis keuangan global yang terjadi 

beberapa tahun terakhir yang menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada 

bank maupun terhadap sistem keuangan  secara keseluruhan karena tidak adanya 

penerapan manajemen risiko, perlunya peningkatan efektivitas penerapan 

Manajemen Risiko dan GCG yang bertujuan agar bank mampu mengidentifikasi 

permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan 

lebih cepat. 

3.1.4 Profil Risiko 

Menurut Yessi et al (2015) profil risiko menjadi dasar penilaian tingkat bank 

pada saat ini dikarenakan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bank sangat 

memungkinkan akan timbulnya risiko. Penilaian faktor profil risiko merupakan 

penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam 

aktivitas operasional bank (IBI, 2016).  

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada 

kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang 

berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik risiko inheren Bank 

ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, 
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karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank 

melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. (SE BI No 13/24/DNPN). 

Bank Indonesia menjelaskan risiko-risko yang diperhitungkan dalam menilai 

tingkat kesehatan bank dengan metode Risk-Based Bank Rating dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia No 13/24/DNPN adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, 

risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko 

reputasi. Dalam menilai profil risiko, Bank wajib pula memperhatikan cakupan 

penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 

mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Peneliti memfokuskan 

mengambil risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar untuk diteliti lebih lanjut, 

karena keterbatasan akses data. 

2.1.5.1 Risiko Kredit  

Berdasarkan IBI (2016) dan SEBI No. 13/24/DPNP tahun 2011, menjelaskan 

bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada bank, risiko kredit pada umumnya terdapat pada 

seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan 

(counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja peminjam dana (borrower). Lalu 

menurut Damayanti et al (2014) risiko kredit adalah potensi kerugian yang timbul 

akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. 

Risiko kredit bagi perbankan adalah risiko kerugian yang mungkin diderita 

bank karena kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya yang telah jatuh 

tempo (Thalib, 2016). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

risiko kredit adalah risiko yang diderita bank akibat kegagalan debitur untuk 
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memenuhi kewajibannya. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur risiko 

kredit yang dimiliki bank adalah Non Performing Loan (NPL). Menurut Lubis 

(2013) Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio kredit yang menunjukan 

jumlah kredit yang disalurkan yang mengalami masalah tentang kegagalan pihak 

debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran (cicilan) pokok beserta 

bunga yang telah disepakati. 

2.1.5.2 Risiko Pasar  

Menurut Idroes (2011), 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). 

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. Risiko pasar meliputi antara lain risiko 

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

risiko komoditas (IBI, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar yang terdapat 

pada perubahan nilai suku bunga, nilai tukar, dan harga aset yang menyebabkan 

kerugian pada posisi neraca, dan rekening administratif termasuk transaksi 

derivatif.  

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pasar adalah Posisi 

Devisa Netto (PDN). PDN digunakan untuk mengendalikan posisi pengelolaan 
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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 (Ibadil M. et al, 2014). 

2.1.5.3 Risiko Likuiditas 

Likuiditas bank menunjukan kemampuan bank untuk menyediakan uang kas 

untuk memenuhi kewajiban dengan biaya wajar, bank yang memiliki likuiditas 

dalam jumlah memadai dapat membayar kewajiban pada kreditur yang sudah jatuh 

tempo (IBI, 2016). Maka dari itu berdasarkan SEBI No. 13/24/DPNP/2011, risiko 

likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban 

yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, atau dari aset likuid berkualitas 

tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan 

bank. Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank 

melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif 

atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah, risiko ini disebut 

sebagai Risiko likuiditas pasar (market liquidity risk). Berdasarkan penjelasan di 

atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa risiko likuiditas adalah risiko pada 

Bank yang tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo karena 

berbagai aspek tertentu yang berhubungan dengan sumber pendanaan, dsb. 
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Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur risiko likuiditas yang dimiliki 

bank adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). Menurut Lubis (2014) Loan to Deposit 

Ratio (LDR) adalah merupakan rasio keuangan yang menunjukan kemampuan 

suatu bank untuk dapat memenuhi kewajiban yang segera ditagih. Kredit 

merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga. 

3.1.5 Good Corporate Governance (GCG) 

GCG menurut SEBI No. 13/24/DPNP/2011 merupakan penilaian terhadap 

kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Fokus penilaian 

terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank 

Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan 

karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.  

Sebagaimana diatur dalam lampiran SE BI No 15/15/DPNP tanggal 29 April 

2013 GCG yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu: (i) Governance 

Structure mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi 

serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; (ii) Governance Process 

mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, 

penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk 

sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, 

serta rencana strategis bank; (iii) Governance Outcomes mencakup transparansi 

kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi 

prinsip-prinsip GCG. 

Menurut SE No. 15/15/DPNP prinsip-prinsip GCG tersebut terdiri dari:  
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1. Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan; 

2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara 

efektif; 

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan 

bank yang sehat; 

4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara professional tanpa 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan 

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank 

diwajibkan secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap 

kecukupan pelaksanaan GCG sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam 

implementasi, bank dapat segera menetapkan rencana tindak (action plan) yang 

meliputi tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan (IBI, 2016).  Sesuai 

dengan SE No. 15/15/DPNP, Bank harus melakukan self assessment tersebut secara 

berkala yang paling kurang meliputi 11 Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu: 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 
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3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; 

4. Penanganan benturan kepentingan; 

5. Penerapan fungsi kepatuhan; 

6. Penerapan fungsi audit intern; 

7. Penerapan fungsi audit ekstern; 

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana 

besar (large exposures); 

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan 

pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan 

11. Rencana strategis Bank. 

3.1.6 Rentabilitas 

Rentabilitas adalah kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai Bank bersangkutan. Penilaian 

didasarkan pada rentabilitas suatu Bank yang melihat kemampuan suatu Bank 

dalam menciptakan laba (Kasmir, 2005). Menurut SEBI No. 13/24/DPNP/2011 

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-

sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, dan manajemen 

rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, 

struktur, stabilitas rentabilitas Bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja 

peer group ̧ baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Tindakan 

pengawasan yang dilakukan antara lain meminta bank agar meningkatkan 
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kemampuan menghasilkan laba seperti melalui peningkatan efisiensi dan volume 

usaha dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (Putri, 2016). 

Bagi manajemen bank, kualitas laba menjadi tolak ukur utama dalam 

menilai kinerja manajemen dalam mengendalikan bank. Ketika berhasil 

memperoleh tingkat laba yang baik, bank dapat mempunyai kekuatan yang lebih 

besar untuk mendukung pengembangan operasional, menunjang pertumbuhan 

asset, dan memperbesar kemampuan permodalan (IBI, 2016). 

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur rentabilitas yang dimiliki bank 

adalah Return on Asset (ROA). Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai 

profitabilitas suatu bank yang diukur dari nilai aset, yaitu ROA. Hal ini karena aset 

bank sebagian besar berasal DPK (Thalib, 2016). ROA digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

aktiva yang dimilikinya (Kiswanto et al, 2016). Semakin besar ROA menunjukkan 

kinerja keuangan yang semakin baik, karena apabila ROA meningkat, berarti 

profitabilitas perusahaan meningkat. 

3.1.7 Permodalan  

Menurut SEBI No. 13/24/DPNP/2011 Penilaian atas faktor Permodalan 

meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan 

permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank wajib mengacu 

pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian 

kecukupan permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan 
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profil risiko Bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus 

disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.  

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang 

dimiliki bank adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). Menurut Lubis (2014) CAR 

merupakan rasio pemodalan yang menunjukan kemampuan bank dalam 

menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung 

kemugkinan rasio kerugian yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional bank. 

CAR merupakan rasio antara jumlah modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut 

Resiko (ATMR). 

3.1.8 Pertumbuhan Laba 

Menurut Cahyaningrum (2012), laba secara operasional merupakan 

perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu 

periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Lalu Harahap 

(2005) juga berpendapat bahwa laba merupakan angka yang penting dalam laporan 

keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam 

perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan 

pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi 

perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan 

penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam 

penilaian prestasi atau kinerja perusahaan. 

Sedangkan menurut Hamidu (2013) laba adalah perbedaan antara 

pendapatan (revenue) yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode 
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tertentu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Dari uraian 

tersebut kita dapat mengetahui laba merupakan perbandingan yang tepat atas 

pendapatan dengan biaya, dan pada perusahaan dapat dilihat melalui laporan laba 

rugi. Dari laporan laba rugi tersebut dapat diketahui pertumbuhan laba yang 

merupakan salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan. Pertumbuhan laba 

dapat dihitung dari selisih laba antara tahun yang bersangkutan dengan tahun 

sebelumnya dibagi dengan nilai laba tahun sebelumnya (Lubis, 2013). 
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3.2 Penelitian Terdahulu  

 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

NO Nama Peneliti Tujuan 
Penelitian 

Variabel  Hasil Penelitian Research Gap 

1. 
 
Hana 

Tamara 

Putri (2016) 

 
 

 
Menganalisis 
pengaruh NPL, 
LDR, ROA, 
ROE, NIM dan 
variabel CAR 
terhadap 
Pertumbuhan 
Laba. 

 
Variabel 
Independen  
NPL, LDR, 
ROA, ROE, 
NIM  
 
Variabel 
Dependen  
Pertumbuhan 
Laba 

 
Dari 6 variabel 
bebas yang diteliti 
NPL, ROA, ROE, 
CAR, NIM dan 
LDR semuanya 
tidak berpengaruh 
secara simultan 
terhadap 
pertumbuhan 
laba. Namun, 
rasio NPL dan 
rasio ROA 
berpengaruh 
secara parsial 
terhadap 
pertumbuhan 
laba. 

Sample penelitian 
ini hanya PT. 
BCA, Tbk periode 
2004-2014, hanya 
menggunnakan 
faktor profil risiko 
(kredit dan 
likuiditas), 
rentabilitas, dan 
permodalan. 

2. 
 
Antyo Pracoyo, 
Dita Putriyanti 
(2016) 
 
  

 
Menganalisis 
pengaruh Risiko 
Bank Penilaian 
Berbasis 
(RBBR) 
komponen untuk 
industri 
perbankan 
pertumbuhan 
laba di 
Indonesia. 

 
Variabel 
Independen  
NPL, LDR, 
GCG, NIM, 
CAR 
  
Variabel  
Dependen  
Pertumbuhan 
Laba 

 
-Bahwa NPL 
memiliki efek 
negatif dan 
signifikan 
terhadap 
pertumbuhan 
laba.  
- LDR, GCG, 
NIM, CAR 
memiliki positif 
namun tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
pertumbuhan 
laba. 

 
Pada faktor profil 
risiko hanya 
menggunakan 
risiko kredit dan 
likuiditas dan 
dengan bank di 
kategori BUKU 4 
saja sebagai 
sampel.  
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NO Nama Peneliti Tujuan 
Penelitian 

Variabel  Hasil Penelitian Research Gap 

3. 
 
Indah Permata 
Sari, Reni 
Dahar (2016) 

 
Mengetahui 
bagaimana Bank 
menggunakan 
Risk Rating 
Model-Based 
Bank (RBBR) 
seperti yang 
terlihat dari 
Profil Faktor 
risiko, Laba dan 
Modal di daftar 
Banking pada 
Periode Bursa 
Efek Indonesia 
2011-2014 

 
Variabel 
Independen  
NPL, LDR, 
ROA, NIM, 
CAR 
 
Variabel 
dependen 
Tingkat 
Kesehatan 
Bank 

 
-Rasio NPL, 
LDR, ROA, NIM, 
dan CAR 
menunjukkan 
bahwa ada bank 
yang selalu 
menghasilkan 
predikat "sangat 
sehat" untuk 
semua rasio yang 
digunakan selama 
periode 2011-
2012, yaitu Bank 
Central Asia Tbk. 
-Sedangkan 
penilaian 
terhadap CAR 
menunjukkan 
bahwa semua 
bank memiliki 
nilai CAR 
melebihi batas 
ketentuan Bank 
Indonesia sebesar 
8%. 

 
Mengukur tingkat 
kesehatan bank. 
Tidak adanya 
faktor GCG. 
Rasio yang 
diigunakan hanya 
risiko likuiditas 
dan kredit 

4. 
 
Metalia 
Permatasari  
Nengah Sudjana  
Muhammad 
Saifi (2015)  

 
Untuk 
menganalisis 
tingkat kesehatan 
bank dengan 
menggunakan 
RBBR 

 
Variabel 
Independen  
NPL, LDR, 
GCG, ROA, 
NIM, CAR 
 
Variabel 
dependen 
Tingkat 
Kesehatan 
Bank 

 
Ada beberapa 
bank yang 
menghasilkan 
predikat tidak 
sehat dari rasio 
NPL, LDR, ROA, 
dan GCG, 
sementara di NIM 
dan CAR setiap 
bank 
menghasilkan 
predikat sehat 
yang ditetapkan 
oleh Bank 
Indonesia. 

 
Mengukur tingkat 
kesehatan bank. 
Rasio risiko yang 
diigunakan hanya 
risiko likuiditas 
dan kredit. 
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NO Nama Peneliti Tujuan 
Penelitian 

Variabel  Hasil Penelitian Research Gap 

5. 
 
Alizatul 
Fadhila, 
Muhammad 
Saifi, Zahroh 
Z.A. (2015) 
 

 
Mengetahui 
kondisi profil 
risiko, GCG, 
rentabilitas, 
permodalan dan 
tingkat 
kesehatan bank 
milik pemerintah 
pusat yang 
terdaftar di BEI 
dinilai dengan 
metode Risk 
Based Bank 
Rating (RBBR) 
selama periode 
2011-2013. 

 
Variabel 
Indipenden 
NPL, IRR, 
LDR 
GCG  
ROA, NIM 
CAR 
 
Variabel 
Dependen  
Tingkat 
Kesehatan 
Bank 

 
-Profil risiko bank 
milik pemerintah 
pusat memiliki 
NPL, IRR, dan 
LDR yang 
berpredikat cukup 
baik. 
-GCG bank 
memenuhi 11 
aspek GCG  
-Rentabilitas 
mengindikasikan 
rata-rata 
rentabilitas sangat 
memadai.  
-Permodalan 
menunjukkan 
bank memenuhi 
kewajiban 
penyediaan modal 
minimum  

 
Hanya mengukur 
tingkat kesehatan 
bank. Penelitian 
ini hanya menilai 
tiga faktor dari 
Risk Profile yakni, 
risiko kredit, 
risiko pasar, dan 
risiko likuiditas. 

6. 
 
Hening Asih 
Widyaningrum  
Suhadak 
Topowijono 
(2014) 

 
Mengetahui 
tingkat kesehatan 
bank yang 
terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 
dalam sub sektor 
perbankan tahun 
2012. 
 

 
Variabel 
Independen  
ROA, NIM, 
CAR 
 
Variabel 
Dependen  
Tingkat 
Kesehatan 
bank 

 
-ROA 
menunjukkan 
masih terdapat 
bank yang tidak 
sehat.  
-NIM 
menunjukkan 
keseluruhan bank 
dalam sampel 
penelitian dapat 
digolongkan ke 
dalam bank sehat.  
-CAR 
menunjukkan 
hasil yang positif 
pada setiap bank, 
sehingga masuk 
ke dalam bank 
sehat. 

 
Hanya mengukur 
tingkat kesehatan 
bank dan 
penelitian ini 
hanya sebatas dua 
faktor yakni faktor 
earning dan 
capital 
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NO Nama Peneliti Tujuan 
Penelitian 

Variabel  Hasil Penelitian Research Gap 

7. 
 
Tio Arriela 
Doloksaribu 
(2013) 
  
 

 
Menguji 
pengaruh 
variabel rasio 
indikator tingkat 
kesehatan bank 
terhadap 
pertumbuhan 
laba perusahaan 
perbankan  go 
public. 

 
Variabel 
Independen  
CAR, NPL, 
NIM, BOPO, 
LDR 
 
Variabel 
Dependen 
Pertumbuhan 
laba 

 
Menunjukkan 
bahwa variabel 
CAR, dan NPL 
berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap 
pertumbuhan 
laba. Variabel, 
NIM, BOPO, dan 
LDR, tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
pertumbuhan 
laba. 

 
-Keterbatasan 
yang terdapat 
dalam penelitian 
ini terletak pada 
Periode penelitian 
sebatas tahun 
2009-2011. 
-Tidak 
menggunakan 
faktor GCG dan 
risiko pasar 

8. 
 
Anisah Lubis 
(2013) 
 
 

 
Menguji apakah 
kesehatan bank 
diwakili oleh 
Capital 
Adequency 
Ratio (CAR), 
Non Performing 
Loan (NPL), 
Return on Asset 
(ROA) dan Loan 
to Deposit Ratio 
(LDR) 
berpengaruh 
pada 
pertumbuhan 
laba BPR dalam 
data 2008-2012. 

 
Vriabel 
Independen 
CAR  
NPL 
BOPO 
LDR 
 
Variabel 
dependen 
Pertumbuhan 
Laba 

 
Pertumbuhan 
Laba menunjukan 
bahwa CAR, 
NPL, BOPO dan 
LDR secara 
bersama-sama 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap 
Pertumbuhan laba 
di Bank 
Perkreditan 
Rakyat. 

 
Hanya 
menggunakan 
risiko kredit dan 
likuididas dan 
tidak adanya 
faktor GCG 
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NO Nama Peneliti Tujuan 
Penelitian 

Variabel  Hasil Penelitian Research Gap 

9. 
 
Nur Aini (2013) 

 
Menguji 
pengaruh CAR,  
NIM,  LDR,  
NPL, BOPO dan 
Kualitas Aktiva 
Produktif (KAP)  
terhadap  
Perubahan Laba. 

 
Variabel 
Independen  
LDR, NPL, 
BOPO, 
NIM, CAR, 
KAP 
 
Variabel 
dependen 
Pertumbuhan 
Laba 
 
 

 
-CAR 
berpengaruh 
terhadap  
Perubahan Laba, 
-NIM tidak 
berpengaruh 
terhadap 
Perubahan Laba, 
-LDR 
berpengaruh tidak 
signifikan 
terhadap 
Perubahan Laba, 
-NPL 
berpengaruh 
positif tidak 
signifikan 
terhadap 
Perubahan Laba, 
-BOPO  
berpengaruh 
negatif signifikan 
dan  
-KAP 
berpengaruh 
signifikan. 

 
Masih 
menggunakan 
CAMELS & 
Dalam mengambil 
variabel yang 
digunakan dalam 
penelitian seperti 
tidak adanya 
faktor GCG dan 
faktor risiko yang 
lain 

 
10. 

 
Muhammad 
Isnaini Fathoni, 
Noer Sasongko, 
Anton Agus 
Setyawan 
(2012) 
 
 
 
 

 
Mengetahui 
pengaruh CAR, 
NPL, NPM, 
ROA, LDR, 
CAMELS dan 
IRR terhadap 
pertumbuhan 
laba di 
perusahaan 
perbankan di 
BEI. 

 

 
Variabel 
Independen  
CAR  
NPL 
NPM 
ROA 
LDR 
IRR  
 
Variabel 
dependen 
Pertumbuhan 
laba 

 
Menunjukkan 
bahwa CAR, 
NPL, ROA, dan 
CAMELS 
terpengaruh 
pertumbuhan laba 
di perusahaan 
perbankan di BEI, 
sementara NPM, 
LDR, IRR tidak 
berpengaruh pada 
pertumbuhan 
laba. 

 
Masih 
menggunakan 
metode CAMELS 
sehingga tidak ada 
faktor GCG. 
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NO Nama Peneliti Tujuan 
Penelitian 

Variabel  Hasil Penelitian Research Gap 

11.   
Dhita Dhora 
Damayanti 
Herizon 
Chaniago 
(2014) 

 
Tujuan dari 
penelitian ini 
adalah untuk 
mengetahui 
apakah NPL, 
CKPN Kredit, 
IRR, PDN, LDR, 
IPR, BOPO, 
FBIR, dan GCG 
memiliki 
pengaruh 
signifikan baik 
secara simultan 
maupun parsial 
terhadap 
Menentukan 
Skor Kesehatan 
Bank. Ini 
digunakan 
penduduk di 
Bank Umum 
Swasta Nasional 
Devisa. 

 
Variabel 
Independen  
NPL 
CKPN 
IRR  
PDN 
LDR 
IPR 
BOPO 
FBIR 
GCG 
 
Variabel 
dependen 
Tingkat 
Kesehatan 
Bank 
 

 
Hasil yang 
diperoleh menguji 
hipotesis bahwa 
variabel simultan 
NPL, CKPN 
Kredit, IRR, 
PDN, LDR, IPR, 
BOPO, FBIR, dan 
GCG memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
Menentukan Skor 
Kesehatan. 

 
(1) Hanya 
mengukur tingkat 
kesehatan bank  
(2) Populasi Bank 
Umum Swasta 
Nasional Devisa 
yang digunakan 
dalam penelitian 
ini Hanya delapan 
bank dari 35 
BUSN Devisa.  
(3) Hanya 
menggunakan 
risiko usaha bank 
dan Good 
Corporate 
Governance 
padahal tingkat 
kesehatan bank 
juga diukur 
menggunakan 
faktor rentabilitas 
dan permodalan. 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2017 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2017 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Dengan demikian, maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran 

seperti gambar diatas. Dari kerangka tersebut dapat dilihat bahwa penulis ingin 

meneliti pengaruh Non Performing Loan (NPL), Posisi Devisa Netto (PDN), 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG), Return on 

Asset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pertumbuhan Laba 

pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.  

 

 

Pertumbuhan 

Laba 

NPL (H1) 

PDN (H2) 

LDR (H3) 

GCG (H4) 

ROA (H5) 

CAR (H6) 

RBBR 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Pertumbuhan Laba 

Berdasarkan IBI (2016) dan SEBI No. 13/24/DPNP tahun 2011, menjelaskan 

bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada bank, risiko kredit pada umumnya terdapat pada 

seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan 

(counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja peminjam dana (borrower). 

Penggunaan pengukuran risiko kredit yang telah dilaporkan oleh Bank akan 

menunjukan kepada masyarakat, Bank telah bertindak sesuai dengan cara yang 

sudah ditetapkan Bank Indonesia, maka dari itu kinerja Bank akan lebih terjaga dan 

dapat menghasilkan laba dengan semakin baik. Pengukuran risiko kredit pada 

penelitian ini menggunakan rasio NPL karena sesuai dengan ketentuan SE BI No 

13/24/DPNP (2011) dan rasio NPL telah digunakan juga untuk mengukur tingkat 

kesehatan Bank oleh Putri (2016), Pracoyo et al (2016), Sari et al (2016), 

Permatasari (2015), Fadhila et al (2015).  

Sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP, Non Performing Loan (NPL) 

merupakan kredit bermasalah yaitu kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang 

tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total kredit 

kepada pihak ketiga bukan bank. Kredit bermasalah didefinisikan sebagai risiko 

yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau 

risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. NPL mencerminkan risiko 

kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak 
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bank (Aini, 2013). Maka dari itu semakin tinggi risiko kredit atau NPL 

mengakibatkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar, 

sehingga dimungkinkan kinerja bank juga mengalami penurunan (Fathoni et al, 

2012). Penelitian yang ditunjukan oleh Pracoyo et al (2016) menunjukan bahwa 

NPL berpengaruh negatif terhadap laba, semakin tinggi NPL maka semakin besar 

risiko kredit yang dimiliki oleh bank sehingga semakin rendahnya pendapatan yang 

berakibat menurunya laba, sehingga dapat dirumuskan: 

H1: Risko Kredit  Berpengaruh Negatif terhadap Pertumbuhan Laba 

 

2.4.2 Pengaruh Risiko Pasar terhadap Pertumbuhan laba 

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. Penggunaan pengukuran risiko pasar yang 

telah dilaporkan oleh Bank akan menunjukan kepada masyarakat, Bank telah 

bertindak sesuai dengan cara yang sudah ditetapkan Bank Indonesia, maka dari itu 

kinerja Bank diharapkan akan lebih terjaga dan dapat menghasilkan laba dengan 

semakin baik. 

 Risiko pasar dapat diukur dengan rasio PDN, PDN adalah rasio yang digunakan 

oleh manajemen bank sebagai pengendali posisi pengelolaan valuta asing karena 

adanya fluktuasi perubahan kurs. PDN didapat dari selisih bersih antara aktiva dan 

pasiva valas setelah memperhitungkan rekening-rekening administratifnya 

terhadap modal bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Pengukuran risiko pasar 

pada penelitian ini menggunakan rasio PDN karena sesuai dengan ketentuan SE BI 
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No 13/24/DPNP (2011) dan rasio PDN telah digunakan juga untuk mengukur 

tingkat kesehatan Bank oleh Ibadil M. (2014) dan Damayanti et al (2014). 

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, (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). 

Berdasarkan penjelasan dari Kuncoro dan Suhardjono tersebut PDN dapat 

digunakan sebagai pengendali fluktuasi perubahan nilai kurs yang dapat mencegah 

terjadinya peningkatan risiko pasar dan dapat meningkatkan tingkat kinerja 

keuangan. Pada sisi lain dengan menurunnya risiko nilai tukar maka akan 

meningkatkan skor kesehatan Bank (Ibadil M. et al, 2014), jika Bank lebih sehat 

maka kinerjanya akan semakin baik dan menghasilkan laba yang lebih banyak. 

Sehingga dapat dirumuskan: 

H2: Risko Pasar  Berpengaruh Negatif terhadap Pertumbuhan Laba 

 

2.4.3 Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Pertumbuhan Laba 

Likuiditas bank menunjukan kemampuan bank untuk menyediakan uang kas 

untuk memenuhi kewajiban dengan biaya wajar, bank yang memiliki likuiditas 

dalam jumlah memadai dapat membayar kewajiban pada kreditur yang sudah jatuh 

tempo (IBI, 2016). Penggunaan pengukuran risiko likuiditas yang telah dilaporkan 

Pengaruh Risk-Based Bank Rating..., Randy Adityo Kusumo, Ak.-IBS, 2017



35 
 

   Indonesia Banking School 
 

oleh Bank akan menunjukan kepada masyarakat, Bank telah bertindak sesuai 

dengan cara yang sudah ditetapkan Bank Indonesia, maka dari itu kinerja Bank 

diharapkan akan lebih terjaga dan dapat menghasilkan laba dengan semakin baik. 

Pengukuran risiko likuiditas dalam penelitian ini menggunakan rasio LDR karena 

sesuai dengan ketentuan SE BI No 13/24/DPNP (2011) dan rasio LDR telah 

digunakan juga untuk mengukur tingkat kesehatan Bank oleh Putri (2016), Pracoyo 

et al (2016), Sari et al (2016), Permatasari (2015), Fadhila et al (2015). 

LDR merupakan rasio yang menunjukkan tingkat likuiditas suatu Bank. Juga 

menunjukkan kemampuan dalam menjalankan fungsi intermediasinya dalam 

menyalurkan dana pihak ketiga ke kredit. Jika rasio ini menunjukkan angka yang 

rendah maka Bank dalam kondisi idle money atau kelebihan likuiditas yang akan 

menyebabkan Bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba lebih besar 

(Aini, 2013). Dengan demikian, apabila LDR semakin tinggi maka kredit yang 

diberikan semakin besar juga dan pendapatan bunga kredit juga akan meningkat, 

akibatnya akan meningkatkan laba perusahaan yang bersangkutan. Ini sesuai 

dengan penelitian Pracoyo et al (2016) yang mendapatkan hasil LDR berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan laba. Maka dapat dirumuskan: 

H3: Risko Likuiditas  Berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Laba 

 

2.4.4 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pertumbuhan Laba 

Menurut Idroes (2011), Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governace / GCG) di industri perbankan dideskripsikan sebagai suatu hubungan 

antara dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan 
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(stakeholder), dan pemegang saham. Penggunaan pengukuran GCG yang telah 

dilaporkan oleh Bank akan menunjukan kepada masyarakat, Bank telah bertindak 

sesuai dengan cara yang sudah ditetapkan Bank Indonesia, maka dari itu kinerja 

Bank diharapkan akan lebih terjaga dan dapat menghasilkan laba dengan semakin 

baik. 

Penilaian GCG adalah berdasarkan laporan Self Asessment yang dibuat sendiri 

oleh pihak bank sehingga menghasilkan skor komposit. Skor komposit didapat dari 

peringkat dikalikan dengan bobot per indikator. Semakin baik-nya peringkat GCG 

akan menunjukan tata kelola dan hubungan antar dewan komisaris, dewan direktur 

eksekutif, pemangku kepentingan semakin baik, sehingga dengan semakin baiknya 

nilai GCG berjalanya operasional bank dan kinerjanya akan semakin maksimal 

yang dapat menyebabkan meningkatnya laba yang diperoleh. Ini sesuai dengan 

hasil penelitian Pracoyo et al. (2016) yang menunjukan GCG berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan laba. Sehingga dapat dirumuskan: 

H4: Good Corporate Governance Berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan 

Laba 

2.4.5 Pengaruh Rentabilitas terhadap Pertumbuhan Laba 

Rentabilitas adalah kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai Bank bersangkutan. Penilaian 

didasarkan pada rentabilitas suatu Bank yang melihat kemampuan suatu Bank 

dalam menciptakan laba (Kasmir, 2005). Penggunaan pengukuran rentabilitas yang 

telah dilaporkan oleh Bank akan menunjukan kepada masyarakat, Bank telah 

bertindak sesuai dengan cara yang sudah ditetapkan Bank Indonesia, maka dari itu 
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kinerja Bank diharapkan akan lebih terjaga dan dapat menghasilkan laba dengan 

semakin baik. Pengukuran rentabilitas pada penelitian ini dengan menggunakan 

rasio ROA karena sesuai dengan ketentuan SE BI No 13/24/DPNP (2011) dan rasio 

ROA telah digunakan juga untuk mengukur tingkat kesehatan Bank oleh Putri 

(2016), Sari et al (2016), Permatasari (2015), Fadhila et al (2015), Widyaningrum 

et al (2014).  

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba sesudah pajak) yang dihasilkan dari total aset Bank 

yang bersangkutan (SE BI No.6/ 23 /DPNP). Semakin besar ROA, semakin tinggi 

pula tingkat keuntungan yang dicapai Bank, maka semakin tinggi pula tingkat 

pertumbuhan laba. Sehingga kemungkinan suatu Bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. Ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri (2016) dan 

Fathoni et al (2012) yang menunjukan ROA berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba. Sehingga dapat dirumuskan: 

H5: Rentabilitas Berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Laba 

  

2.4.6 Pengaruh Permodalan terhadap Pertumbuhan Laba 

Kecukupan modal menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan 

modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen Bank dalam mengidentifikasi, 

mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko yang timbul yang dapat berpengaruh 

terhadap besarnya modal bank (Aini, 2013). Penggunaan pengukuran kecukupan 

modal yang telah dilaporkan oleh Bank akan menunjukan kepada masyarakat Bank 

telah bertindak sesuai dengan cara yang sudah ditetapkan Bank Indonesia, maka 
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dari itu kinerja Bank akan lebih terjaga dan dapat menghasilkan laba dengan 

semakin baik.  

Pengukuran permodalan pada penelitian ini dengan menggunakan rasio CAR 

karena sesuai dengan ketentuan SE BI No 13/24/DPNP (2011) dan rasio CAR telah 

digunakan juga untuk mengukur tingkat kesehatan Bank oleh Pracoyo et al (2016), 

Sari et al (2016), Permatasari (2015), Fadhila et al (2015), Widyaningrum et al 

(2014). CAR merupakan rasio pemodalan yang menunjukan kemampuan bank 

dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung 

kemugkinan rasio kerugian yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional Bank 

(Lubis, 2013). 

CAR juga merupakan indikator kemampuan Bank untuk menutupi penurunan 

aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang 

berisiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya, dengan kata lain semakin 

tinggi CAR yang dicapai oleh Bank menunjukkan kinerja Bank semakin baik dan 

keuntungan Bank akan semakin meningkat, sehingga CAR berpengaruh positif 

terhadap perubahan laba. Ini sesuai dengan penelitian Doloksaribu (2013) dan 

Pracoyo (2016) yang menunjukan CAR berpengaruh positif. Sehingga dapat 

disimpulkan: 

H6: Permodalan Berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Laba 

 

  

Pengaruh Risk-Based Bank Rating..., Randy Adityo Kusumo, Ak.-IBS, 2017



 
 

 39  Indonesia Banking School 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Peneltian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan 

antara tingkat kesehatan bank terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini dilakukan 

agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat dampak dari 

kesehatan bank terhadap pertumbuhan laba bank. Objek penelitian yang digunakan 

adalah perbankan di Indonesia yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dengan data penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2011-2015. 

3.2. Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012). 

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

yaitu sumber data yang didapatkan dari catatan, bukti, laporan historis yang 

dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2012). Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah jenis data yang 

merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dan seksi silang (cross 

section) (Winarno, 2011). Data panel memiliki karakteristik yaitu terdiri atas 

beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2011). Sumber data 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah data didapatkan melalui laporan 

yang dipublikasikan di BEI. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

2011-2015, periodisasi data penelitian yang mencakup data periode 2011 sampai 

dengan 2015 tersebut dipandang cukup mewakili kondisi perbankan yang go public 

di Indonesia pada saat itu. 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor 

perbankan dan terdaftar dalam BEI. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari laporan perusahaan perbankan yang di publikasikan oleh BEI. Data 

tersebut diperoleh dari situs www.idx.co.id. 

Populasi yang digunakan yaitu semua bank yang telah terdaftar di BEI tahun 

2011-2015. Dari jumlah tersebut, diambil beberapa sampel menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan 

pertimbangan tertentu. 

Kriteria yang dijadikan pertimbangan adalah : 

1. Bank telah terdaftar di BEI sejak tahun 2011-2015. 

2. Bank telah menerbitkan laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut yaitu 

tahun 2011-2015 dengan menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporannya 

3. Memiliki data yang tersedia lengkap dari tahun 2010-2015. 

4. Sampel memiliki laporan self assessment Good Corporate Governance tahun 

2011-2015. 
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3.4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

3.4.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel independen (bebas) Sugiyono (2012). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan laba. Menurut Hamidu (2013) 

laba adalah perbedaan antara pendapatan (revenue) yang direalisasi yang timbul 

dari transaksi pada periode tertentu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada 

periode tersebut. Pertumbuhan laba tersebut dapat dihitung dari selisih laba antara 

tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai laba tahun 

sebelumnya (Lubis, 2013). Sehingga pertumbuhan laba dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

PLit =  Lit  –  Lit-1 

     Lit-1 
 

Keterangan : 

PLit  =  Pertumbuhan laba Bank i pada periode t 

Lit    = Laba Bank i pada periode t 

Lit-1 = Laba Bank i pada periode t-1 
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3.4.2. Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2012) Variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable 

dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini untuk penilaian 

tingkat kesehatan Bank adalah dengan metode RBBR terdiri dari risiko kredit yang 

akan diproksikan dengan Non Performing Loan (NPL), risiko pasar yang akan 

diproksikan dengan Posisi Devisa Netto (PDN), risiko likuiditas yang akan 

diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR),  Good Corporate Governance 

yang akan diproksikan dengan peringkat self assessment bank, Rentabilitas yang 

akan diproksikan dengan Return on Assets (ROA), dan permodalan yang akan 

diproksikan engan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

3.4.2.1. Non Performing Loan 

Variabel independen risiko kredit dapat diukur dengan rasio Non Performing 

Loan. Sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP (2011), Non Performing Loan (NPL) 

merupakan kredit bermasalah yaitu kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang 

tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total kredit 

kepada pihak ketiga bukan bank. NPL yang digunakan adalah NPL gross. Pada SE 

BI No.3/30DPNP gross disini adalah jumlah kredit bermasalah dan tidak dikurangi 

dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Kredit bermasalah itu 

sendiri meliputi kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. NPL 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit bermasalah. Bank Indonesia menetapkan melalui PBI 
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No.15/2/PBI/2013 yaitu batas maksimum NPL sebesar 5%. Melalui penjelasan 

diatas NPL dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑁𝑃𝐿 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
    

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP (2011) 

3.4.2.2. Posisi Devisa Netto  

Posisi Devisa Netto (PDN) adalah rasio yang mengukur tingkat sensitivitas 

bank terhadap perubahan nilai tukar di pasar. Menurut SE BI No 13/24/DPNP 

(2011) PDN adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk 

jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing 

ditambah dengan selisih bersih tagihan kewajiban baik yang merupakan komitmen 

maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valas. Sedangkan total 

modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Posisi Devisa 

Neto.  Sehingga PDN dapat dirumuskan sebagai berikut: 

PDN =  
(Aktiva + Rek. Adm Aktiva) − (Pasiva – Rek. Adm Pasiva)

Modal Bank
 

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP (2011) 

PDN memiliki 3 jenis yaitu;  

- Posisi long: posisi dimana jumlah aset bank dalam valuta asing lebih 

besar dari pasiva bank dalam valuta asing setelah memperhitungkan 

rekening administtrasi bank. 
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- Posisi short: posisi dimana jumlah aset bank dalam valuta asing lebih 

kecil dari pasiva bank dalam valuta asing detelah memperhitungkan 

rekenng administtrasi bank. 

- Posisi Square: Posisi dimana jumlah aset bank dalam valuta 

asing sama dengan dari pasiva bank dalam valuta asing detelah 

memperhitungkan rekenng administrasi bank. 

Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengaturan perbankan yang 

mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, telah menetapkan adanya ketentuan 

mengenai kewajiban untuk memelihara Posisi Devisa Netto bagi bank devisa 

setinggi-tingginya 20 % dari modal bank.  

3.4.2.3. Loan to Deposit Ratio  

Sesuai PBI No. 15/15/PBI/2013, Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu rasio 

kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak 

termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, 

tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing dan tidak termasuk dana antar 

bank. Sesuai dengan PBI No. 15/15/PBI/2013 batas minimum dan maksimum LDR 

yaitu 78%-92%. LDR dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  LDR =  
Total Kredit

Total Dana Pihak Ketiga
 

Sumber: PBI Nomor 15/15/PBI/2013 
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3.4.2.4. Good Corporate Governance 

Menurut SEBI No. 13/24/DPNP/2011 GCG merupakan penilaian terhadap 

kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Informasi 

mengenai nilai komposit dan pelaporan self assessment GCG pada Bank dapat 

diketahui melalui laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh Bank tersebut.  

Menurut Tjondro dan Wilopo (2011) dalam pelaporan self assessment GCG ada 

beberapa tahapan sampai pada hasil akhir penilaian komposit serta bagaimana 

perlakuan terhadap hasil pelaksanaan self assessment GCG Bank yang berbeda 

dengan hasil pemeriksaan Bank Indonesia 

1. Menetapkan nilai peringkat per faktor, dengan melakukan analisis self 

assessment dengan cara, menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan 

predikat kompositnya. 

2. Menetapkan nilai komposit hasil self assessment, dengan cara membobot 

seluruh faktor, menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan predikat 

komposittnya. 

3. Dalam penetapan predikat, perlu diperhatikan Batasan berikut: 

a. Apabila dalam penilaian seluruh faktor terdapat faktor dengan nilai 

peringkat 5, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai bank 

adalah “Cukup Baik”. 
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b. Apabila dalam penilaian seluruh faktor terdapat faktor dengan nilai 

peringkat 4, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank 

adalah “Baik”. 

4. Apabila hasil pelaksanaan self assessment GCG bank menunjukan perbedaan 

yang material yakni mengakibatkan hasil predikatkomposit yang berbeda, 

maka Bank wajib menyampaikan revisi hasil pelaksanaan self assessment 

GCG Bank tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia. 

5. Revisi hasil self assessment pelaksanaan GCG Bank tersebut, harus 

dipublikasikan dalam laporan keuangan publikasi Bank pada periode terdekat, 

meliputi 5 komposit dan predikatnya. 

6. Hasil penilaian (self assessment) pelaksanaan GCG sebagaimana yang 

dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan 

GCG. 

Pada penelitian ini melihat indikator GCG melalui peringkat dan predikat 

komposit yang telah dilaporkan oleh bank melalui laporan tahunannya berikut ini 

adalah rangkuman nilai komposit self assessment bank, yaitu: 

Tabel 3.1  

Peringkat Komposit GCG 

Peringkat Kriteria Hasil Komposit Predikat Komposit 

1 Nilai Komposit < 1.5 Sangat Baik 

2 1.5 < Nilai Komposit < 2.5 Baik 

3 2.5 < Nilai Komposit < 3.5 Cukup Baik 

4 3.5 < Nilai Komposit < 4.5 Kurang Baik 

5 Nilai Komposit > 4.5 Tidak Baik 
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Sumber: Lampiran SE BI No. 15/15/DPNP (29 April 2013) 

3.4.2.5. Return on Assets 

Berdasarkan SE BI No.6/ 23 /DPNP ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sesudah pajak) 

yang dihasilkan dari total aset Bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, 

semakin besar pula tingkat keuntungan (laba) yang dicapai bank (positif). ROA 

untuk bank dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

  ROA =  
Laba Sesudah Pajak

Rata−rata Total Aset
 

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP (2011) 

3.4.2.6.Capital Adequacy Ratio 

Menurut PBI Nomor: 3/21/PBI/2001, Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dilakukan oleh bank 

umum. Dan menurut Lubis (2014) CAR merupakan rasio pemodalan yang 

menunjukan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha dan menampung kemugkinan rasio kerugian yang mungkin 

terjadi dalam kegiatan operasional bank.  

Bank wajib menyediakan modal minimum yang telah ditentukan dari Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Pada PBI Nomor 14/18/PBI/2012 Bank 

Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% dengan tujuan untuk memperbaiki 

kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan yang diikuti dengan 
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pertumbuhan laba dan juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan bank tersebut. 

CAR untuk bank dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

 𝐶𝐴𝑅 =  
Modal

ATMR
 

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP (25 Oktober 2011) 

Tabel 3.2  

Ringkasan Pengukuran Variabel 

Variabel Deskripsi Variabel Pengukuran Skala 

Dependen    

Pertumbuhan 
Laba 

laba merupakan perbedaan 
antara pendapatan yang 
direalisasi yang timbul dari 
transaksi selama satu 
periode dengan biaya yang 
berkaitan dengan 
pendapatan tersebut 

PLit =  Lit  –  Lit-1 

               Lit-1 
 

Rasio 

Independen     

Risiko Kredit risiko kredit adalah risiko 
akibat kegagalan debitur 
dan/atau pihak lain dalam 
memenuhi kewajiban 
kepada bank (IBI, 2016) 

 

𝑁𝑃𝐿 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 

Rasio 

Risiko Pasar risiko pasar adalah risiko 
pada posisi neraca, dan 
rekening administratif 
termasuk transaksi 
derivatif, akibat perubahan  

 

PDN =
(Aktiva Valas) − (Pasiva Valas)

Modal Bank
 

Rasio 
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kondisi pasar, termasuk 
perubahan harga option. 
(PBI No. 11/25/PBI/2009) 

 

Rasio 
Likuiditas 

risiko likuiditas adalah 
risiko akibat 
ketidakmampuan bank 
untuk memenuhi kewajiban 
yang jatuh tempo dari 
sumber pendanaan arus kas, 
atau dari aset likuid 
berkualitas tinggi (SEBI 
No. 13/24/DPNP/2011) 

 

LDR =  
Total Kredit

Total Dana Pihak Ketiga
 

Rasio 

GCG GCG merupakan penilaian 
terhadap kualitas 
manajemen Bank atas 
pelaksanaan prinsip-prinsip 
GCG (SEBI No. 
13/24/DPNP/2011 

Peringkat Komposit 
1 = Sangat Baik 
2 = Baik 
3 = Cukup Baik 
4 = Kurang Baik 
5 = Tidak Baik 
 

Ordinal 

Rentabiblitas Rentabilitas adalah 
kemampuan bank dalam 
meningkatkan keuntungan, 
efisiensi usaha dan 
profitabilitas yang dicapai 
Bank bersangkutan. 
(Kasmir, 2005) 

 

ROA =  
Laba sebelum Pajak

Rata − rata Total Aset
 

Rasio 

Permodalan Kecukupan modal 
menunjukkan kemampuan 
bank dalam 
mempertahankan modal 
yang mencukupi dan 
kemampuan manajemen 
mengontrol risiko yang 
dapat berpengaruh terhadap 
besarnya modal bank (Aini, 
2013). 

 

𝐶𝐴𝑅 =  
Modal

ATMR
 

Rasio 

Sumber: Olah Data Penulis, 2017 
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3.5.  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) 

metode, yaitu:  

1. Metode Kepustakaan  

Dengan menggunakan metode kepustakaan penulis mengumpulkan berbagai 

informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian dengan mempelajari 

berbagai jurnal dan buku.  

2. Metode Dokumentasi  

Metode ini digunakan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah 

tersedia atau terdokumentasi, berupa laporan tahunan Bank yang terdaftar di BEI 

tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yang dipublikasikan BEI melalui media 

internet yaitu www.idx.co.id. 

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1. Analisis Statisik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum, dan nilai 

minimum (Winarno, 2011). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana 

variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. 

3.6.2. Analisis Persamaan Regresi 

Model regresi berganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu 

variabel penjelas (Gujarati, 2006). Disebut berganda karena banyaknya faktor 

(variabel) yang mungkin mempengaruhi variabel tak bebas. Analisis regresi 
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berganda merupakan analisis regresi bersyarat, dimana syaratnya adalah bahwa 

nilai-nilai variabel penjelas telah ditetapkan sebelumnya atau tertentu, dan kita 

memperoleh nilai rata-rata dari Y untuk nilai variabel-variabel X yang tertentu 

(Gujarati, 2006). 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji 

variable independen dengan menggunakan rasio pada penilaian tingkat kesehatan 

Bank dengan menggunakan metode RBBR, yaitu Non Performing Loan (NPL), 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Posisi Devisa Netto (PDN) peringkat self assessment 

Good Corporate Governance (GCG), Return on Asset (ROA), dan Capital 

Adequecy Ratio (CAR) terhadap variable dependen yaitu Pertumbuhan Laba. Model 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  

PLit = α0 + β1 NPLit + β2 PDNit + β3 LDRit + β4 GCGit + β5 ROAit + β6 

CARit + εit 

Keterangan: 

PLit = Pertumbuhan Laba Bank i pada periode t 

β0 = Konstanta 

β1, β2, β3... = Koefisien masing-masing variabel independen 

NPLit = Non Performing Loan Bank i pada periode t 

PDNit = Posisi Devisa Netto Bank i pada periode t 

LDRit = Loan to Deposit Ratio Bank i pada periode t 

GCGit = Good Corporate Governance Bank i pada periode t 

ROAit = Return on Asset Bank i pada periode t 
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CARit = Capital Adequacy Ratio Bank i pada periode t 

ε = Estimasi Error  

i = Cross Section Identifiers 

t = Time Series Identifiers 

3.6.3. Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang 

(Winarno W. W., 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, 

merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri 

atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali 

masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno W. W., 

2011). Dilanjutkan oleh Nachrowi & Usman (2006) analisis regresi data panel 

memiliki tiga macam model, yaitu : Ordinary Least Square (OLS) , Fixed Effect 

Model (MET), dan Random Effect Model (MER). Menurut Nachrowi & Usman 

(2006) dalam analisis data panel digunakan dua uji, yaitu : 

1. Uji Chow  

Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan atas 

hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log 

likelihood ratio (uji LR).  Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 2009):  

Ho = Menggunakan model Common Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect  
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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  

Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu 

diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang digunakan 

oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah:  

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. 

3.6.4. Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan 

ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang 

mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisidas dan uji 

autokorelasi. 

 3.6.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan 

memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik. 
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Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui Histogram 

Residual dan uji Jarque-Bera (Widarjono, 2009). Uji normalitas di dalam penelitian 

ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang akan diuji yaitu 

(Winarno W. W., 2011):  

- H0 = Nilai uji berdistribusi normal  

- Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal  

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:  

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05  

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

3.6.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya hubungan linier 

antar variabel independen. Multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan 

regresi yang sederhana (yang terjadi atas satu variabel dependen dan satu variabel 

independen) (Winarno, 2011). Identifikasi terdapat gejala multikolinieritas dapat 

diketahui apabila nilai koefisien determinasi dan koefisien korelasi yang tinggi.   

 Menurut Mulyono (2006) pada umumnya hubungan antara variabel bebas 

adalah tidak sempurna, sehingga jika hal ini terjadi maka varians dan deviasi 

standar akan lebih besar dibanding jika tidak ada multikolinearitas sama sekali. 

Dilanjutkan Mulyono (2006) akibat selanjutnya, statistika t cenderung makin kecil 

atau koefisien regresi cenderung tidak signifikan berbeda dari nol.  
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Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel 

independen Gujarati, (2007). Indikator terjadinya multikolinearitas (Gujarati, 2007) 

yaitu :  

1. 𝑅2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan  

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variael penjelas 

Dengan melakukan analisa correlation matrix dapat diketahui hubungan antara dua 

atau lebih variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi satu variabel 

independen lain. Jika hasil analisa correlation matrix antar variabel yang memiliki 

korelasi sebesar 0.85, maka model tersebut mengandung unsur multikolinearitas. 

Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model tersebut lolos uji 

multikolinearitas. 

 3.6.4.3 Uji Autokorelasi 

Mulyono (2006) menyatakan autokorelasi berarti terjadi hubungan antara 

error term pada satu observasi dengan error term pada observasi yang lain; 

akibatnya variabel terikat pada satu observasi berhubungan dengan observasi yang 

lain. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat 

korelasi antara kesalahan variabel error pada periode t dengan kesalahan variabel 

error pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan ada 

problem autokorelasi (Prasnanugraha, 2007). 

Winarno (2011) Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan 

melakukan Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 
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Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan Winarno (2011) dalam membangun 

hipotesis diatas yaitu: 

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

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

 3.6.4.4 Heteroskesdastisitas 

Mulyono (2006) menyatakan heteroskedastisitas berarti varians error term 

tidak sama untuk setiap observasi. Dilanjutkan oleh Mulyono (2006) masalah 

heteroskedastisitas sering dijumpai dalam data cross section dibanding data time 

series, dan hal ini dapat terjadi baik pada regresi dua variabel maupun regresi 

majemuk. 

Ditegaskan oleh Suharyadi & Purwanto (2003) heteroskedastisitas dilakukan 

untuk menunjukkan nilai varians antar nilai (Y) tidaklah sama atau hetero, hal 

demikian sering terjadi pada data yang bersifat cross section yaitu data yang 

dihasilkan pada suatu waktu dengan responden yang banyak.  

Menurut Gujarati (2007) ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan melihat 

probabilitas koefisien masing – masing variabel independen. Hipotesis yang akan 

diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 
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Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2007) dalam membangun 

hipotesis diatas yaitu: 

Ho diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0.05 

Ha diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≤ 0.05 

3.7.Uji Hipotesis 

3.7.1. Uji 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 denpenden. Adjusted R2 menyatakan 

proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh 

sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011). 

3.7.2. Uji Statistik t 

Sarwoko (2005) mengartikan uji t adalah uji yang biasanya digunakan oleh 

para ahli ekonometrika untuk menguji hipotesis tentang koefisien – koefisien slope 

regresi secara individual. Dilanjutkan oleh Sarwoko (2005) uji t adalah uji yang 

tepat untuk digunakan apabila nilai – nilai residunya terdistribusi secara normal dan 

apabila varian dari distribusi itu harus diestimasi, selain itu uji lebih mudah 
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digunakan karena menjelaskan perbedaan–perbedaan unit pengukuran variabel dan 

standar deviasi dari koefisien yang diestimasi. 

Uji keberartian koefisien (βi) dilakukan dengan statistik-t. Hal ini digunakan 

untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Adapun 

hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 

Untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2:  

H1 : βi ≤ 0  

Sedangkan untuk menguji hipotesis 3, hipotesis 4,  hipotesis 5, dan hipotesis 6: 

H1 : βi ≥ 0 

Artinya Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang 

diajukan diterima atau dikatakan signifikan, artinya secara parsial variable bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variable dependen = hipotesis diterima, sementara 

jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan 

ditolak atau dikatakan tidak signifikan, artinya secara parsial variable bebas  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variable dependen = hipotesis ditolak.  

Kriteria penolakan H0 1 sisi untuk hipotesis 3, hipotesis 4, hipotesis 5 dan 

hipotesis 6 yaitu:  

T hitung ≥ t-tabel 

Kriteria penolakan H0 1 sisi untuk hipotesis 1 dan hipotesis 2 yaitu:  

–t-hitung ≤ -t tabel  
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan data 

tersebut. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor 

perbankan yang terdaftar dan telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2011-2015. BEI dipilih sebagai sumber data utama karena di Indonesia 

pasar saham terbesar dan paling utama adalah  BEI. Pemilihan sampel ditentukan 

dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1  

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 43 

Perbankan yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2011-2015 

(13) 

Jumlah Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2011-2015 
30 
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Laporan keuangan yang menggunakan mata uang rupiah dalam 

pelaporannya 
30 

Bank telah menerbitkan laporan keuangan selama 5 tahun berturut-

turut yaitu tahun 2011-2015 
30 

Jumlah bank yang tidak memiliki data lengkap dari tahun 2010-

2015 

(2) 

Sampel yang tidak memiliki laporan self assessment Good 

Corporate Governance tahun 2011-2015. 

(5) 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 23 

Total Observasi (5 tahun) 115 

Outliers (13) 

Total Observasi dalam penelitian 102 

Sumber: www.idx.co.id , data diolah oleh penulis, 2017 

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat adanya outliers sebanyak 13 data dengan 

cara melihat residual plot pada software eviews 9.0. Outliers adalah data yang 

memiliki karakteristik unik, seperti memiliki penyimpangan yang berbeda jauh jika 

dibandingkan dengan observasi lainnya. Hal ini menyebabkan model penelitian 

menjadi kurang baik, sehingga harus dikeluarkan. Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan 

bahwa terdapat 23 sampel Bank yang dijadikan data penelitian. 
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4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atas 

variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran 

statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum 

(max.), nilai minimum (min.) serta standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian untuk melakukan analisis statistik 

deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews 9.0 

diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut : 

Tabel 4.2  

Statistik Deskriptif 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2017 

 

a. Pertumbuhan Laba (PG) 

Variabel Pertumbuhan Laba yang diproksikan dengan PG merupakan variabel 

dependen dalam penelitian ini, yang diukur menggunakan cara selisih laba antara 

 PG NPL PDN LDR GCG ROA CAR 

 Mean  0.138528  0.022484  0.023573  0.857872  1.774510  0.020422  0.159630 

 Median  0.169735  0.020900  0.014850  0.855100  2.000000  0.018600  0.156600 

 Maximum  0.804691  0.122400  0.134200  1.125400  4.000000  0.051500  0.255700 

 Minimum -0.546379  0.002100  0.000500  0.533900  1.000000 -0.053700  0.094100 

 Std. Dev.  0.272771  0.014554  0.023922  0.098282  0.595476  0.014881  0.026012 

 Skewness -0.327797  3.390272  2.033412 -0.192669  0.395656 -1.837265  0.615829 

 Kurtosis  3.432613  23.34367  7.832849  4.075803  3.927211  12.00194  4.408498 

        

 Jarque-Bera  2.622067  1954.324  169.5558  5.549808  6.315061  401.7824  14.87859 

 Probability  0.269541  0.000000  0.000000  0.062355  0.042531  0.000000  0.000588 

        

 Sum  14.12983  2.293400  2.404430  87.50290  181.0000  2.083000  16.28230 

 Sum Sq. Dev.  7.514788  0.021395  0.057799  0.975586  35.81373  0.022365  0.068341 

        

 Observations  102  102  102  102  102  102  102 
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tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai laba tahun 

sebelumnya. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

software Eviews 9.0, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.2, pertumbuhan 

laba memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.138528 dan nilai standar deviasi 

0.272771. Nilai standar deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean. walau 

standart deviasi lebih besar dari mean tetapi nilai standart deviasi tidak lebih atau 

kurang dari ±3 maka data masih terdistribusi dengan normal. Berdasarkan tabel 4.2, 

nilai maksimun pertumbuhan laba sebesar 0.804691 dimiliki oleh Bank Maybank 

Indonesia Tbk pada tahun 2012, sedangkan untuk nilai minimun sebesar -0.546379 

terjadi pada Bank Maybank Indonesia Tbk tahun 2014. Dengan demikian bank 

yang memiliki pertumbuhan laba tertinggi dan terendah adalah Bank Maybank 

Indonesia Tbk pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2015. 

  

b. Risiko Kredit (NPL) 

Variabel risiko kredit yang diproksikan dengan NPL merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan pembagian 

antara jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan Bank tersebut. 

NPL merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit bermasalah. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 9.0, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.2, 

NPL memiliki nilai rata-rata (mean) dari 102 observasi sampel sebesar 0.022484 

dengan standar deviasi sebesar 0.014554 yang nilainya lebih rendah dari rata-rata 

(mean), sehingga menunjukan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 
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Dari 102 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.2, Bank yang memiliki nilai 

minimum untuk NPL sebesar 0.002100 terjadi pada Bank Bumi Arta Tbk tahun 

2013, sedangkan untuk nilai maksimum terjadi pada Bank J Trust Indonesia Tbk 

pada tahun 2014 dengan nilai sebesar 0.122400. Dengan demikian bank yang 

memiliki risiko kredit terendah adalah Bank Bumi Arta Tbk pada tahun 2013 dan 

bank yang memiliki risiko kredit tertinggi adalah Bank J Trust Indonesia Tbk pada 

tahun 2014. 

 

c. Risiko Pasar (PDN) 

Variabel risiko pasar yang diproksikan dengan PDN merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang didapat dari selisih bersih antara aktiva dan 

pasiva valas setelah memperhitungkan rekening-rekening administratifnya 

terhadap modal bank. PDN dapat digunakan sebagai pengendali fluktuasi 

perubahan nilai kurs yang dapat mencegah terjadinya peningkatan risiko pasar dan 

dapat meningkatkan tingkat kinerja keuangan. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9.0, seperti yang tampak 

disajikan dalam tabel 4.2, PDN memiliki nilai rata-rata (mean) dari 102 observasi 

sampel sebesar 0.023573 dengan standar deviasi sebesar 0.023922 yang nilainya lebih 

tinggi dari rata-rata (mean), walau standart deviasi lebih besar dari mean tetapi nilai 

standart deviasi tidak lebih atau kurang dari ±3 maka data masih terdistribusi 

dengan normal. Dari 102 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.2, Bank 

yang memiliki nilai minimum untuk PDN sebesar 0.000500 terjadi pada PT Bank 

China Construction Bank Indonesia Tbk pada tahun 2015, sedangkan untuk nilai 

Pengaruh Risk-Based Bank Rating..., Randy Adityo Kusumo, Ak.-IBS, 2017



64 
 

   Indonesia Banking School 
 

maksimum terjadi pada Bank Sinar Mas Tbk pada tahun 2011 dengan nilai sebesar 

0.134200. Dengan demikian bank yang memiliki risiko pasar tertinggi adalah PT 

Bank China Construction Bank Indonesia Tbk pada tahun 2015 dan bank yang 

memiliki risiko pasar terendah adalah Bank Sinar Mas Tbk pada tahun 2011. 

 

d. Risiko Likuiditas (LDR) 

Variabel risiko likuiditas yang diproksikan dengan LDR merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang didapat dari jumlah total kredit yang 

diberikan dibagi dengan total dana pihak ketiga. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9.0, seperti yang tampak 

disajikan dalam tabel 4.2, LDR memiliki nilai rata-rata (mean) dari 102 observasi 

sampel sebesar  0.857872 dengan standar deviasi sebesar  0.098282 yang nilainya 

lebih rendah dari rata-rata (mean), sehingga menunjukan data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. Dari 102 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.2, 

Bank yang memiliki nilai minimum untuk LDR sebesar 0.533900 terjadi pada Bank 

Mega Tbk pada tahun 2012, sedangkan untuk nilai maksimum terjadi pada Bank 

QNB Indonesia Tbk pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 1.125400. Dengan 

demikian bank yang memiliki risiko likuiditas terendah adalah Bank Mega Tbk 

pada tahun 2012 dan bank yang memiliki risiko likuiditas tertinggi adalah Bank 

QNB Indonesia Tbk pada tahun 2015. 
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e. Good Corporate Governance (GCG) 

Variabel Good Corporate Governance yang diproksikan dengan GCG 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang didapat dari peringkat 

hasil self assessment yang telah dilaporkan oleh Bank. Berdasarkan pengolahan 

data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, seperti yang tampak 

disajikan dalam tabel 4.2, variabel Good Corporate Governance memiliki nilai 

rata-rata (mean) dari 102 observasi sampel sebesar 1.774510 dengan standar deviasi 

sebesar 0.595476 yang nilainya lebih rendah dari rata-rata (mean), sehingga 

menunjukan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Dari 102 observasi 

sampel yang ditunjukan dari tabel 4.2. Bank yang memiliki nilai minimum untuk 

GCG sebesar 1 sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 4. Nilai maksimum 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai Good Corporate 

Governance terkecil dibandingkan dengan Bank-Bank lainnya selama periode 

penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki deteksi Good Corporate Governance terbesar dibandingkan dengan 

Bank-Bank lainnya selama periode penelitian. 

 

f. Rentabilitas (ROA) 

Variabel rentabilitas yang diproksikan dengan ROA merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan pembagian 

antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aktiva Bank tersebut. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9.0, seperti 

yang tampak disajikan dalam tabel 4.2, ROA memiliki nilai rata-rata (mean) dari 
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102 observasi sampel sebesar 0.020422 dengan standar deviasi sebesar 0.014881 

yang nilainya lebih rendah dari rata-rata (mean), sehingga menunjukan data dalam 

variabel ini terdistribusi dengan baik. Dari 102 observasi sampel yang ditunjukan 

dari tabel 4.2, Bank yang memiliki nilai minimum untuk ROA sebesar -0.053700 

terjadi pada Bank J Trust Indonesia Tbk pada tahun 2015, sedangkan untuk nilai 

maksimum terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2012 

dengan nilai sebesar 0.051500. Dengan demikian bank yang memiliki rentabilitas 

terendah adalah Bank J Trust Indonesia Tbk tahun 2015 dan bank yang memiliki 

rentabilitas tertinggi adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2012. 

 

g. Permodalan (CAR) 

Variabel permodalan yang diproksikan dengan CAR merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan pembagian 

antara modal dengan ATMR pada Bank tersebut. Berdasarkan pengolahan data 

yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9.0, seperti yang tampak 

disajikan dalam tabel 4.2, CAR memiliki nilai rata-rata (mean) dari 102 observasi 

sampel sebesar 0.159630 dengan standar deviasi sebesar 0.026012 yang nilainya 

lebih rendah dari rata-rata (mean), sehingga menunjukan data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. Dari 102 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.2, 

Bank yang memiliki nilai minimum untuk permodalan sebesar 0.094100 terjadi 

pada Bank J Trust Indonesia Tbk tahun 2011, sedangkan untuk nilai maksimum 

terjadi pada Bank Bumi Arta Tbk tahun 2015 dengan nilai sebesar 0.255700. 

Dengan demikian bank yang memiliki permodalan terendah adalah Bank J Trust 
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Indonesia Tbk tahun 2011 dan bank yang memiliki permodalan tertinggi adalah 

Bank Bumi Arta Tbk pada tahun 2015. 

 

4.2.2. Penentuan Model Regresi Data Panel 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji Chow adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3  

Hasil Uji Chow 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.166767 (22,86) 0.2989 

Cross-section Chi-square 30.036931 22 0.1176 
     
     

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9.0, 2017 

Berdasarkan tabel 4.3. di atas, diketahui probabilitas chi-square hasil regresi 

persamaan dengan fixed effect sebesar 0.1176. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat 

signifikansi 0.05. Dengan demikian H0 dapat dinyatakan diterima, sehingga 

dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model 

common effect dan tidak dilanjutkan ke uji Hausman. 

 

4.2.3. Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.  Sebelum melakukan 

analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari 
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4 asumsi yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang digunakan dapat menghasilkan hasil estimator yang baik. 

4.2.3.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan 

terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan 

salah satu syarat untuk melakukan teknik analisi regresi data panel. Hasil uji 

normalitas disajikan dalam grafik 4.1 berikut ini: 
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Series: Standardized Residuals
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Observations 102

Mean       8.33e-17

Median   0.030254

Maximum  0.602644

Minimum -0.635570

Std. Dev.   0.245503

Skewness   0.027117

Kurtosis   3.560898

Jarque-Bera  1.349576

Probability  0.509264

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan eviews 9.0, seperti yang 

tampak disajikan pada gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi dengan normal. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai probability 

0.509264 yang berada di atas α = 0.05. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan 

bahwa data telah terdistribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 102. 
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4.2.3.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik adalah 

bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk 

melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan 

correlation matrix seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4  

Hasil Uji Multikolinieritas 

 NPL PDN LDR GCG ROA CAR 

NPL  1.000000 -0.067593  0.134447  0.337628 -0.515782 -0.174315 

PDN -0.067593  1.000000 -0.321115  0.036869 -0.060406 -0.144292 

LDR  0.134447 -0.321115  1.000000 -0.089402 -0.094729  0.085800 

GCG  0.337628  0.036869 -0.089402  1.000000 -0.451191 -0.053565 

ROA -0.515782 -0.060406 -0.094729 -0.451191  1.000000  0.192083 

CAR -0.174315 -0.144292  0.085800 -0.053565  0.192083  1.000000 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 9.0, 2017 

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien 

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

bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikoleniaritas (Gujarati, 2007). 

Hasil yang didapat dari correlation matrix pada tabel 4.4 di atas menunjukkan 

korelasi antar variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikoleniaritas di 

dalam penelitian ini. 
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4.2.3.3.  Uji Autokolerasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam penelitian 

ini, uji autokorelasi pertama dilakukan dengan melihat Durbin-Watson Stat pada 

hasil estimasi regresi. 

Tabel 4.5 

 Hasil Uji Autokolerasi 

 R-squared 0.189941     Mean dependent var 0.138528   
 Adjusted R-squared 0.138779     S.D. dependent var 0.272771   
 S.E. of regression 0.253137     Akaike info criterion 0.156384   
 Sum squared resid 6.087421     Schwarz criterion 0.336529   
 Log likelihood -0.975569     Hannan-Quinn criter. 0.229331   
 F-statistic 3.712569     Durbin-Watson stat 2.285570   
 Prob(F-statistic) 0.002328      
Sumber: Data diolah penulis dengan menggunakan Eviews 9.0, 2017  

 Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai 

Durbin-Watson stat sebesar 2.285570 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari 

uji autokorelasi ini diterima dan terbebas dari masalah autokorelasi karena berada 

pada batas 1.54 – 2.46 (Winarno, 2011). 

4.2.3.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

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

dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Park. 
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Tabel 4.6  

Hasil Uji Heteroskedastitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
NPL 3.353793 19.74858 0.169825 0.8655 
PDN 2.397943 10.73587 0.223358 0.8237 
LDR 0.284903 2.642892 0.107800 0.9144 
GCG -0.541831 0.462487 -1.171560 0.2443 
ROA -35.20837 20.40974 -1.725077 0.0878 
CAR -10.03309 9.570623 -1.048322 0.2972 

C -1.158524 3.056005 -0.379097 0.7055 
Sumber: Data diolah penulis dengan menggunakan Eviews 9.0, 2017  

Hasil Uji Park pada table 4.6 di atas menunjukkan bahwa probabilitas 

koefisien masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, 

penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.2.4. Analisi Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari 

23 perusahaan dan jumlah  sampel selama periode 5 tahun sehingga sampel 

keseluruhan sebanyak 115, dengan persamaan sebagai berikut ini: 

PLit = α0 + β1 NPLit + β2 PDNit + β3 LDRit + β4 GCGit + β5 ROAit + β6 

CARit + εit 

Analisa hasil dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.7  

Hasil Persamaan Regresi 

Variabel 
Ekspektasi 

Arah Coefficient t-Statistic Prob. 
         
NPL - -2.497887 -1.202463 0.2322 
PDN + 2.655385 2.351393 0.0208* 
LDR + 0.150976 0.543081 0.5883 
GCG - 0.002408 0.049503 0.9606 
ROA + 5.471621 2.548670 0.0124* 
CAR + -1.394794 -1.385494 0.1691 
C  0.109217 0.339758 0.7348 
F-statistic  3.712569   
Prob(F-statistic)  0.002328   
R-squared  0.189941   
Adjusted R Square  0.138779   
Number of Obs  102   
Pertumbuhan laba (PG) adalah variable dependen, diukur dari selisih laba antara tahun yang 
bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai laba tahun sebelumnya. Variabel 
independen dalam penelituan ini adalah: (i) risiko kredit (NPL), diukur dengan jumlah kredit 
bermasalah dibagi dengan total kredit kepada pihak ketiga bukan bank. (ii) risiko pasar (PDN), 
diukur dengan selisih bersih antara aktiva dan pasiva valas setelah memperhitungkan rekening-
rekening administratifnya terhadap modal bank. (iii) risiko likuiditas (LDR), diukur dengan 
jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing dibandingkan 
dengan total dana pihak ketiga yang dimiliki bank. (iv) good corporate governance (GCG), dapat 
dilihat melalui peringkat yang didapat dari predikat komposit berdasarkan self ssessment yang 
telah dilaporkan oleh bank melalui laporan tahunannya. (v) rentabilitas (ROA), dapat dilihat dari 
jumlah laba sesudah pajak bank dibandingkan dengan rata-rata total asset yang dimiliki oleh 
bank. (vi) permodalan (CAR), dapat dilihat dari total modal yang dimiliki bank dibandingkan 
dengan ATMR bank. 
 
*) signifikansi alpha pada 5% 

Sumber: Data diolah penulis, 2017 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data panel 

sebagai berikut: 
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PLit = 0.109217- 2.497887NPLit + 2.655385PDNit + 0.150976LDRit + 

0.002408GCGit + 5.471621ROAit - 1.394794CARit  

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Apabila risiko kredit (NPL), risiko pasar (PDN), risiko likuiditas (LDR), good 

corporate governance (GCG), rentabilitas (ROA), dan permodalan (CAR) 

diasumsikan nol, maka pertumbuhan laba (PG) yang dihasilkan sebesar 

0.109217. 

b. Koefisien regresi untuk NPL sebesar -2.497887. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba akan mengalami pengurangan sebesar -2.497887 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat NPL dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

c. Koefisien regresi untuk PDN sebesar 2.655385. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba akan mengalami penambahan sebesar 2.655385 satuan untuk 

setiap peningkatan satu satuan tingkat PDN dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah nol. 

d. Koefisien regresi untuk LDR sebesar 0.150976. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba akan mengalami penambahan sebesar 0.150976 satuan untuk 

setiap peningkatan satu satuan tingkat LDR dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah nol.  

e. Koefisien regresi untuk GCG sebesar 0.002408. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba akan mengalami penambahan sebesar 0.002408 satuan untuk 
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setiap peningkatan satu satuan tingkat GCG dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

f. Koefisien regresi untuk ROA sebesar 5.471621. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba akan mengalami penambahan sebesar 5.471621 satuan untuk 

setiap peningkatan satu satuan tingkat ROA dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

g. Koefisien regresi untuk CAR sebesar -1.394794. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba akan mengalami pengurangan sebesar -1.394794 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat CAR dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

4.2.5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan 

antara variabel independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi 

persamaan regresi. Nilai Adjusted R-squared model penelitian pada tabel 4.7 adalah 

sebesar 0.138779 atau 13.8779%. 

Hal ini menunjukkan bahwa risiko kredit (NPL), risiko pasar (PDN), risiko 

likuiditas (LDR), good corporate governance (GCG), rentabilitas (ROA), dan 

permodalan (CAR) mampu menjelaskan pengaruh kepada pertumbuhan laba hanya 

sebesar 13.8779%. Sisanya yaitu sebesar 86.1221% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. Variabel lainnya dapat berupa 

penilaian profil risiko yang tidak digunakan dalam penelitian ini yaitu risiko 

operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. 
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Penelitian ini hanya menggunakan beberapa indikator penilaian tingkat kesehatan 

bank sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP. 

4.2.6. Uji Hipotesis 

4.2.6.1. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variable 

independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variable 

dependen.  Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai 

berikut: 

Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu : Risko Kredit  Berpengaruh 

negatif terhadap Pertumbuhan Laba. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 

tabel 4.7, ditemukan probabilitas risiko kredit (NPL) 0.2322 atau lebih besar dari 

nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel risiko kredit (NPL) 

menunjukkan nilai -2.497887. Sehingga Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko 

kredit (NPL) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, 

sehingga bisa dinyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini ditolak. 

Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu : Risko pasar  berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 

4.7, ditemukan probabilitas risiko pasar (PDN) 0.0208 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel risiko pasar (PDN) menunjukkan 

nilai 2.655385. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa risiko pasar (PDN) 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H2 dalam penelitian ini tidak ditolak. 
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Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu : Risko likuiditas  berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 

4.7, ditemukan probabilitas risiko likuiditas (LDR) 0.9606 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel risiko likuiditas (LDR) 

menunjukkan nilai 0.150976. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa risiko likuiditas 

(LDR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, sehingga 

bisa dinyatakan bahwa H3 dalam penelitian ini ditolak. 

Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu : good corporate governance 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.7, ditemukan probabilitas good corporate governance 

(GCG) sebesar 0.8547 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisien 

regresi dari variabel good corporate governance (GCG) menunjukkan nilai 

0.002408. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa good corporate governance 

(GCG) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, sehingga 

bisa dinyatakan bahwa H4 dalam penelitian ini ditolak. 

Hipotesis 5 (H5) dalam penelitian ini yaitu : rentabilitas berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.7, 

ditemukan probabilitas rentabilitas (ROA) sebesar 0.0124 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel rentabilitass (ROA) 

menunjukkan nilai 5.471621. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa rentabilitas 

(ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H5 dalam penelitian ini tidak ditolak. 
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Hipotesis 6 (H6) dalam penelitian ini yaitu : permodalan  berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.7, 

ditemukan probabilitas permodalan (CAR) 0.1691 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel permodalan (CAR) 

menunjukkan nilai -1.394794. Sehingga hal ini menunjukkan permodalam (CAR) 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H6 dalam penelitian ini ditolak. 

4.3. Analisis Hasil 

4.3.1.  Pengaruh risiko kredit terhadap pertumbuhan laba 

Pengaruh risiko kredit terhadap pertumbuhan laba pada tabel 4.7 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Risiko kredit ini diproksikan dengan 

NPL, Sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP, Non Performing Loan (NPL) 

merupakan kredit bermasalah yaitu kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang 

tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total kredit 

kepada pihak ketiga bukan bank. NPL merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah. Bank Indonesia 

menetapkan melalui PBI No.15/2/PBI/2013 yaitu batas maksimum NPL sebesar 

5%. 

Semakin tinggi NPL maka akan semakin besar potensi risiko kredit yang 

dimiliki oleh bank. Jika tingkat kredit bermasalah tersebut tidak segera diantisipasi, 

maka dapat menyebabkan kerugian bagi bank seperti timbulnya biaya 

menyelesaikan kredit bermasalah dan dapat menguras sumber daya usaha bank 
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sehingga dapat mengganggu perputaran dana masyarakat yang tersimpan didalam 

bank tersebut dan juga akan berakibat pada penurunan laba yang dihasilkan oleh 

bank. 

Namun dari uji statistik dalam penelitian ini menemukan bahwa NPL tidak 

berpengaruh signifikan. Ini sesuai dengan hasil penelitian Aini (2013), Menurut 

Aini (2013) hal ini dapat dijelaskan bahwa walaupun NPL naik karena kewajiban 

bunga dari debitur sebagian belum terbayar, Perubahan Laba tetap dapat meningkat, 

jika total kredit yang diberikan juga naik, sehingga pendapatan bunga pinjaman 

yang belum terbayar, dapat tertutup oleh kenaikan bunga pinjaman akibat realisasi 

pinjaman baru. Selain itu peningkatan pendapatan diluar bunga atau fee base 

income yang mampu menutup penurunan pendapatan bunga karena NPL dan masih 

adanya pendapatan dari pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dari 

NPL yang membaik kembali kualitasnya. Oleh karena itu hal ini yang mungkin 

menyebabkan NPL berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Aini (2013) yang menggunakan 

sampel perbankan terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011 yang menyatakan bahwa 

risiko kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

4.3.2. Pengaruh risiko pasar terhadap pertumbuhan laba 

Pengaruh risiko pasar yang dilihat dengan variable PDN terhadap 

pertumbuhan laba pada tabel 4.7 menunjukkan hasil berpengaruh positif dan 

signifikan. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi 

PDN maka pertumbuhan laba juga akan semakin tinggi, begitu juga dengan 

sebaliknya, namun semakin tinggi nilai PDN akan menurunkan nilai risiko pasar. 
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PDN dapat digunakan sebagai pengendali fluktuasi perubahan nilai kurs 

yang dapat mencegah terjadinya peningkatan risiko pasar dan dapat meningkatkan 

tingkat kinerja keuangan. PDN didapat dari selisih bersih antara aktiva dan pasiva 

valas setelah memperhitungkan rekening-rekening administratifnya terhadap modal 

bank. Bila jumlah aktiva bank dalam valuta asing lebih besar dari pasiva bank 

dalam valuta asing setelah memperhitungkan Rekening Administrasi bank maka 

disebut dalam posisi long. Posisi long akan mengakibatkan bank mengalami 

keuntungan apabila kurs valuta asing mengalami kenaikan, karena nilai aset dalam 

valuta asing yang dimiliki bank akan bertambah. Berikut grafik perubahan valuta 

asing pada 10 tahun terahir: 

 

Sumber: United States Federal Reserve Bank of New York & Trading Economics 

Gambar 4.2 Fluktuasi kurs valuta asing 2011-2015 
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Maka dari penjelas diatas dapat diketahui semakin besarnya nilai PDN 

dengan diikuti kenaiakan kurs valuta asing yang dapat terlihat pada grafik 4.2, dapat 

meningkatkan keuntungan yang didapat oleh bank. Selain itu PDN merupakan salah 

satu bentuk pengendalian terhadap risiko pasar yang memberi gambaran seberapa 

besar potensi kerugian bank apabila terjadi perubahan suku bunga yang berlawanan 

dengan posisi bank. Dengan PDN (maksimal 20% dari modal), kerugian bank yang 

terjadi akibat perubahan kurs valas masih dapat ditutupi oleh modal dan tidak 

sampai menggangu kelangsungan bank. Sehingga hal ini menyebabkan rasio PDN 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba pada suatu bank dan 

menurunkan kerugian akibat risiko pasar. 

4.3.3. Pengaruh risiko likuiditas terhadap pertumbuhan laba 

Pengaruh risiko likuiditas terhadap pertumbuhan laba pada tabel 4.7 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Risiko likuiditas diproksikan dengan 

LDR. Sesuai PBI No. 15/15/PBI/2013, Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu rasio 

kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak 

termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, 

tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing dan tidak termasuk dana antar 

bank.    

LDR merupakan rasio yang menunjukkan tingkat likuiditas suatu Bank. 

Juga menunjukkan kemampuan dalam menjalankan fungsi intermediasinya dalam 

menyalurkan dana pihak ketiga ke kredit. Dengan demikian, apabila LDR semakin 

tinggi maka kredit yang diberikan semakin besar juga dan pendapatan bunga kredit 
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juga akan meningkat, akibatnya akan meningkatkan laba perusahaan yang 

bersangkutan. Maka dari itu LDR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 

Namun dalam penelitian ini LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba, Menurut Pracoyo (2016) ini disebabkan karena dalam 

perhitungan rasio LDR terdapat komponen total kredit dimana pada komponen 

tersebut masih termasuk jumlah kredit bermasalah, sehingga dapat menyebabkan 

potensi penurunan laba bagi bank jika kredit bermasalah semakin meningkat. Oleh 

karena itu hal ini yang mungkin menyebabkan LDR berpengaruh secara tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Doloksaribu (2011) yang menggunakan sampel perbankan terdaftar di BEI pada 

tahun 2009-2011, Fathoni (2012) yang menggunakan sampel perbankan terdaftar 

di BEI pada tahun 2007-2010, Aini (2013) yang menggunakan sampel perbankan 

terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011, dan Pracoyo (2016) yang menggunakan 

sampel Bank BUKU 4 tahun 2011-2013 menyatakan bahwa LDR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

4.3.4. Pengaruh good corporate governance terhadap pertumbuhan laba 

Pengaruh good corporate governance terhadap pertumbuhan laba pada 

tabel 4.7 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Menurut SEBI No. 

13/24/DPNP/2011 GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank 

atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). Semakin baik-nya nilai GCG 

menunjukan tata kelola dan hubungan antar dewan komisaris, dewan direktur 
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eksekutif, pemangku kepentingan semakin baik, sehingga dengan semakin baiknya 

nilai GCG berjalanya operasional bank dan kinerjanya akan semakin maksimal 

yang dapat menyebabkan meningkatnya laba yang diperoleh. 

Penentuan peringkat GCG suatu bank dapat diketahui melalui nilai 

komposit yang didapat melalui pelaksanaan self assessment oleh suatu bank. Dalam 

perhitungan nilai komposit self assessment good corporate governance terdiri dari 

11 aspek penilaian yaitu: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas 

komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, 

penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan fungsi 

manajemen risiko dan pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait 

dan debitur besar, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan laporan 

pelaksanaan GCG, dan rencana strategis bank. 

Dalam penelitian ini GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Menurut Pracoyo (2016) ini disebabkan karena dari 11 penilaian 

self assessment tersebut, tidak terdapat penilaian yang mengenai kegiatan usaha 

bank yang mempengaruhi pendapatan laba. Misalnya seperti penyaluran kredit, 

penghimpunan dana pihak ketiga, posisi valuta asing, dan lainnya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa GCG hanya sarana bagi bank untuk bersikap profesional serta 

hati-hati dalam pengelolaan usahanya demi kepentingan pemegang saham dan 

stakeholders bank lainnya. Hal ini yang mungkin membuat GCG berpengaruh 

secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
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Bila suatu bank telah melakukan GCG dengan baik tetapi belum tentu 

memiiki pengaruh secara langsung dalam peningkatan pertumbuhan laba, ini 

disebabkan karena terdapat beberapa faktor lain yang lebih mempengaruhi laba 

suatu bank seperti kondisi perekonomian, kondisi nasabah dan lain-lain. Walaupun 

GCG juga memiliki pengaruh terhadap laba bank, karena dengan pengelolaan yang 

baik maka akan berdampak pada kinerja dan laba namun pengaruh GCG terhadap 

laba tidak signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pracoyo (2016) 

yang menggunakan sampel Bank BUKU 4 tahun 2011-2013 yang menyatakan 

bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

4.3.5. Pengaruh rentabilitas terhadap pertumbuhan laba  

Pengaruh rentabilitas terhadap pertumbuhan laba pada tabel 4.7 

menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan. Koefisien yang bertanda 

positif menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio rentabilitas maka pertumbuhan 

laba juga akan semakin tinggi, begitu juga dengan sebaliknya yaitu jika semakin 

rendah rentabilitas maka akan semakin menurun pertumbuhan laba. 

Rentabilitas diproksikan dengan ROA. Berdasarkan SE BI No.6/ 23 /DPNP 

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan yang dihasilkan dari total aset Bank yang bersangkutan. ROA 

digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan 

kinerja keuangan yang ditinjau dari rentabilitas juga akan semakin baik, karena 

apabila ROA meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga 

ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba bank. Hasil 
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penelitian ini sesuai dengan penelitian Doloksaribu (2013) yang menggunakan 

sampel perbankan terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011 dan Fathoni (2012) yang 

menggunakan sampel perbankan terdaftar di BEI pada tahun 2007-2010 yang 

memiliki hasil bahwa rentabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. 

4.3.6. Pengaruh permodalan terhadap pertumbuhan laba 

Pengaruh permodalan terhadap pertumbuhan laba pada tabel 4.7 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Permodalan diproksikan dengan CAR. 

Menurut PBI Nomor: 3/21/PBI/2001, Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan 

kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dilakukan oleh bank umum. 

Bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8%. CAR juga merupakan indikator 

kemampuan Bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari 

kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan 

modal yang dimilikinya, dengan kata lain semakin tinggi CAR yang dicapai oleh 

Bank menunjukkan kinerja Bank semakin baik. 

 Kondisi CAR pada bank dalam penelitian ini yaitu Bank yang terdaftar di 

BEI pada periode 2011-2015 menunjukkan kondisi yang sangat baik, dimana 

memiliki nilai rata-rata CAR adalah sebesar 16.0517%. Nilai tersebut sangat baik 

karena standar minimal CAR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 8%. 

Menurut Pracoyo (2016) Dalam kondisi tersebut dapat menunjukan bahwa Bank 

tidak sepenuhnya menggunakan modalnya untuk kegiatan usaha yang dapat 

menghasilkan laba. Hal tersebut disebabkan karena Bank harus memperhitungkan 

peningkatan yang terjadi pada ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) yang 
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harus diantisipasi dengan modal yang dimiliki oleh bank. Selain itu Bank 

menggunakan modalnya untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh risiko-

risiko yang dapat terjadi dan modal tersebut dibutuhkan sebagai dasar dalam 

melaksanakan kegiatan usaha bank serta bertahan pada saat kondisi ekonomi 

memburuk, seperti pada saat kondisi inflasi meningkat. Maka dari itu bila 

permodalan bank naik belom tentu berpengaruh langsung terhadap peningkatan 

laba. Sehingga CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba 

Bank. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putri (2016) yang menggunakan 

sampel Bank. BCA, Tbk periode 2004- 2014 dan Pracoyo (2016) yang 

menggunakan sampel Bank BUKU 4 tahun 2011-2013 yang menyatakan bahwa 

permodalan (CAR) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Risiko Kredit, 

Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan terhadap 

Pertumbuhan Laba Bank yang termasuk dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2015, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa 

dimanfaatkan bagi pihak regulator, pihak manajerial, dan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahui pengaruh dari tingkat kesehatan bank 

menggunakan komponen rasio Risk Based Bank Rating (RBBR) terhadap 

pertumbuhan laba pada yang termasuk dalam Bursa Efek Indonesia periode 2011- 

2015. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa komponen RBBR 

terutama pada risiko pasar dengan rasio PDN dan rentabilitas dengan rasio ROA 
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yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba secara positif dan signifikan pada 

Bank yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Maka dari itu perbankan sebaiknya 

terus menjaga pengelolaan terhadap rasio PDN agar tidak lebih dari 20% yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan cara menjaga pengelolaan terhadap aktiva 

dan pasiva valas terhadap modal keseluruhan yang dimiliki oleh Bank tersebut, 

dengan demikian dapat mengurangi kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko 

pasar. Selain itu Bank diharapkan menjaga pengelolaan rasio ROA yang dalam 

penelitian ini terlihat paling berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas Bank, 

salah satu caranya adalah dengan lebih efisien dan efektif dalam melakukan 

operasional, agar pertumbuhan laba Bank dapat terus meningkat pada periode-

periode berikutnya.  

Lalu dalam penelitian ini variable NPL, LDR, GCG, dan CAR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Pihak Bank diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan atau GCG dan terus menjaga rasio 

CAR agar dalam kondisi yang baik, karena dengan tata kelola dan modal yang baik 

tersebut Bank dapat menjalankan kinerjanya dengan optimal dan diharapkan dapat 

meningkatkan laba yang di dapat. Lalu untuk rasio NPL dan LDR Bank diharapkan 

dapat meningkatkan pengelolaan terhadap kredit bermasalah salah satu caranya 

adalah dengan melakukan rescheduling, reconditioning, dan restructuring dengan 

penerapan prosedur pengelolaan kredit bermasalah tersebut dengan baik diharapkan 

jumlah kredit bermasalah dapat dikurangi lalu berdampak dalam menurunnya nilai 

rasio NPL dan meningkatkan pendapatan dari total kredit yang diberikan dalam 
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kenaiakan dari nilai rasio LDR, sehingga diharapkan NPL dan LDR dapat 

berpengaruh pada pertumbuhan laba.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat hubungan antara komponen RBBR 

yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, good corporate governance, 

rentabilitas dan permodalan terhadap peetumbuhan laba. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 23 bank yang memiliki data lengkap untuk penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: 

1. Risiko kredit yang diukur dengan rasio NPL tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di BEI. 

2. Risiko pasar yang diukur dengan rasio PDN memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di BEI. 

3. Risiko likuiditas yang diukur dengan rasio LDR tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di BEI. 

4. Good corporate governance yang diukur dengan peringkat komposit tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank yang 

terdaftar di BEI. 

5. Rentabilitas (earning) yang diukur dengan rasio ROA memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di BEI. 
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6. Permodalan (capital) yang diukur dengan rasio CAR tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di BEI. 

5.2.Keterbatasan 

1. Dari 30 Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2015 hanya 

23 bank yang memiliki informasi laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan 

kriteria penelitian ini. 

2. Penelitian ini menggunakan komponen dari penilaian tingkat kesehatan bank 

metode Risk Based Bank Rating (RBBR), komponen RBBR yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Non Performing Loan (NPL), Posisi Devisa Netto 

(PDN), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG), 

Return on Asset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

5.3. Saran 

1. Bagi Perbankan 

Perbankan sebaiknya perlu untuk menjaga kondisi profitabilitas  pada kondisi 

yang baik atau sehat. Karena dalam penelitian ini terbukti faktor rentabilitas paling 

mempengaruhi pertumbuhan laba perbankan yang paling signifikan. Dengan cara 

mempertahankan dan meningkatkan ROA dapat dilakukan dengan lebih efisien dan 

efektif dalam melakukan operasional. Selain itu Bank disarankan menjaga dan 

mengelola rasio PDN dengan baik karena dalam penelitian ini terbukti PDN 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba Bank, karena dengan 

Pengaruh Risk-Based Bank Rating..., Randy Adityo Kusumo, Ak.-IBS, 2017



90 
 

   Indonesia Banking School 
 

pengelolaan PDN yang baik dapat mengurangi kerugian akibat risiko pasar dan 

dapat meningkatkan keuntungan Bank akibat selisih perubahan kurs valuta asing. 

2. Bagi Regulator 

Regulator yaitu Bank Indonesia diharapkan menghimbau kepada perbankan 

agar lebih meningkatkan pengelolaan variable-variabel RBBR dalam pengukuran 

tingkat kesehatan Bank agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan laba yang dihasilkan Bank, karena dalam penelitian ini terlihat hanya 

rasio ROA dan PDN yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini menggunakan 6 variabel independen dari penilaian tingkat 

kesehatan bank metode Risk Based Bank Rating (RBBR) sesuai Lampiran I SE No. 

13/24/DPNP dan periode waktu penelitian 5 tahun dengan sampel bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015, maka dari itu penulis 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar diharapkan menggunakan 

variabel independen profil risiko lainnya seperti risiko hukum, risiko operasional, 

risiko kepatuhan dan lainnya yang dapat memperkaya kajian penelitian. Lalu 

peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan data yang paling baru karena 

penelitian ini hanya sebatas 2011-2015. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Tabel Perusahaan Sampel 

No Kode Saham Nama Bank Tanggal IPO 

1 BBCA Bank Central Asia Tbk 31-Mei-2000 

2 BBKP Bank Bukopin Tbk 10-Jul-2006 

3 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 25-Nov-1996 

4 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 10-Jan-2001 

5 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 10-Nov-2003 

6 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 17-Des-2009 

7 BCIC Bank J Trust Indonesia Tbk 25-Jun-1997 

8 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 6-Des-1989 

9 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 8-Jul-2010 

10 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 21-Nov-2002 

11 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 14-Jul-2003 

12 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 31-Des-1999 

13 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 29-Nov-1989 
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14 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 21-Nov-1989 

15 BNLI Bank Permata Tbk 15-Jan-1990 

16 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 13-Des-2010 

17 BSWD Bank of India Indonesia 1-Mei-2002 

18 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 29-Aug-1990 

19 MCOR Bank China Construction Bank Indonesia Tbk 3-Jul-2007 

20 MEGA Bank Mega Tbk 17-Apr-2000 

21 NISP Bank OCBC NISP Tbk 20-Oct-1994 

22 PNBN Bank Panin Indonesia Tbk 29-Des-1982 

23 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 15-Des-2006 

Sumber: hasil olahan penulis 
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Lampiran 2 Hasil Olah Data dengan Eviews 9.0 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.166767 (22,86) 0.2989 

Cross-section Chi-square 30.036931 22 0.1176 
     
      

Uji Normalitas 

0

4

8

12

16

20

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2015

Observations 102

Mean       8.33e-17

Median   0.030254

Maximum  0.602644

Minimum -0.635570

Std. Dev.   0.245503

Skewness   0.027117

Kurtosis   3.560898

Jarque-Bera  1.349576

Probability  0.509264

 

Uji Multikolinieritas 

 

 NPL PDN LDR GCG ROA CAR 

NPL  1.000000 -0.067593  0.134447  0.337628 -0.515782 -0.174315 

PDN -0.067593  1.000000 -0.321115  0.036869 -0.060406 -0.144292 

LDR  0.134447 -0.321115  1.000000 -0.089402 -0.094729  0.085800 

GCG  0.337628  0.036869 -0.089402  1.000000 -0.451191 -0.053565 

ROA -0.515782 -0.060406 -0.094729 -0.451191  1.000000  0.192083 

CAR -0.174315 -0.144292  0.085800 -0.053565  0.192083  1.000000 
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Uji Autokorelasi 

 

R-squared 0.189941     Mean dependent var 0.138528 

Adjusted R-squared 0.138779     S.D. dependent var 0.272771 

S.E. of regression 0.253137     Akaike info criterion 0.156384 

Sum squared resid 6.087421     Schwarz criterion 0.336529 

Log likelihood -0.975569     Hannan-Quinn criter. 0.229331 

F-statistic 3.712569     Durbin-Watson stat 2.285570 

Prob(F-statistic) 0.002328    
 

Uji Heteroskesdastisitas 

 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NPL 3.353793 19.74858 0.169825 0.8655 

PDN 2.397943 10.73587 0.223358 0.8237 

LDR 0.284903 2.642892 0.107800 0.9144 

GCG -0.541831 0.462487 -1.171560 0.2443 

ROA -35.20837 20.40974 -1.725077 0.0878 

CAR -10.03309 9.570623 -1.048322 0.2972 

C -1.158524 3.056005 -0.379097 0.7055 
 

 

Uji T 

 

Dependent Variable: PG   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/03/17   Time: 11:22   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 21   

Total panel (unbalanced) observations: 102  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NPL -2.497887 2.077309 -1.202463 0.2322 

PDN 2.655385 1.129282 2.351393 0.0208 

LDR 0.150976 0.278000 0.543081 0.5883 

GCG 0.002408 0.048648 0.049503 0.9606 

ROA 5.471621 2.146854 2.548670 0.0124 

CAR -1.394794 1.006712 -1.385494 0.1691 

C 0.109217 0.321454 0.339758 0.7348 
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Statistik Deskriptif 

 

 PG NPL PDN LDR GCG ROA CAR 

 Mean  0.138528  0.022484  0.023573  0.857872  1.774510  0.020422  0.159630 

 Median  0.169735  0.020900  0.014850  0.855100  2.000000  0.018600  0.156600 

 Maximum  0.804691  0.122400  0.134200  1.125400  4.000000  0.051500  0.255700 

 Minimum -0.546379  0.002100  0.000500  0.533900  1.000000 -0.053700  0.094100 

 Std. Dev.  0.272771  0.014554  0.023922  0.098282  0.595476  0.014881  0.026012 

 Skewness -0.327797  3.390272  2.033412 -0.192669  0.395656 -1.837265  0.615829 

 Kurtosis  3.432613  23.34367  7.832849  4.075803  3.927211  12.00194  4.408498 

        

 Jarque-Bera  2.622067  1954.324  169.5558  5.549808  6.315061  401.7824  14.87859 

 Probability  0.269541  0.000000  0.000000  0.062355  0.042531  0.000000  0.000588 

        

 Sum  14.12983  2.293400  2.404430  87.50290  181.0000  2.083000  16.28230 

 Sum Sq. Dev.  7.514788  0.021395  0.057799  0.975586  35.81373  0.022365  0.068341 

        

 Observations  102  102  102  102  102  102  102 
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