
 

 

1 

 

PENGARUH RISK-BASED BANK RATING (RBBR)  TERHADAP PERTUMBUHAN 

LABA PERUSAHAAN PERBANKAN 

Randy Adityo Kusumo (20131112115) 

 

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 102 firm years. This study used secondary data which is obtained from Indonesia 

Stock Exchange in 2011 - 2015. The analysis technique used in this study is multiple 

regression analysis. The results of this study shows that the Net Foreign Currency Position 

(NOP) and Return on Asset (ROA) have a significant positive effect on profit growth. Non 

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

and Capital Adequacy Ratio (CAR) have no significant effect on profit growth. 

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

PENDAHULUAN 

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). 

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-
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praktik yang tidak sehat dan dapat membahayakan kelangsungan 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. Laporan keuangan yang telah disajikan tersebut 

diharapkan mampu memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda bagi 

penggunanya. Salah satu informasi penting yang dapat diperoleh dalam laporan keuangan 

adalah informasi mengenai 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 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. 
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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 yang diukur dengan posisi devisa 

netto (PDN), risiko kredit yang diukur dengan Non Performing Loan (NPL) dan risiko 

likuiditas diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). Lalu penilaian yang kedua yaitu Good 

Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang diukur dengan Peringkat 

Komposit, Lalu Rentabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA) dan Permodalan 

yang diukur dengan Capital Adequacy 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 penelitian dengan menggunakan rasio risiko pasar dalam pengujiannya 

yang belum digunakan pada penelitian terdahulu untuk mengukur tingkat kesehatan bank 

terhadap pertumbuhan laba. 
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KAJIAN TEORI 

Teori Institusional (Institutional Theory) 

Teori Institusional menyatakan  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 

legitimasi, efektifitas dan rasionalitas pada masyarakat.(Meyer et al, 1983). 

Perbankan 

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.  

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). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011, 

metode penilaian kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (RBBR). 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Proofil Risiko 

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas 

penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank (IBI, 2016). 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. 
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Risiko Kredit  

Risiko kredit bagi perbankan adalah risiko kerugian yang mungkin diderita bank 

karena kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (Thalib, 

2016). Risiko kredit dapat diukur dengan Non Performing Loan (NPL), dimana menurut SE 

Nomor: 13/24/DPNP, NPL merupakan perbandingan antara kredit bermasalah (kurang 

lancer, diragukan, macet) dengan total kredit. Bank Inddonesia menetapkan batas NPL 

sebesar 5%. 

Risiko Pasar  

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta 

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

pergerakan harga pasar (market prices) (Idroes, 2011). Risiko pasar dapat diukur dengan 

rasio Posisi Devisa Netto (PDN), dimana 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. Bank Inddonesia menetapkan batas PDN sebesar 20%. 

Risiko Likuiditas 

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 dapat diukur dengan 

Loan to Deposit Ratio (LDR), dimana LDR merupakan rasio keuangan yang menunjukan 

kemampuan suatu bank untuk dapat memenuhi kewajiban yang segera ditagih. Kredit 

merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (Lubis, 2014). Sesuai dengan 

PBI No. 15/15/PBI/2013 batas minimum dan maksimum LDR yaitu 78%-92%. 

Good Corporate Governance (GCG) 

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

manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Tata kelola perusahaan yang baik 

(GCG) di industri perbankan dideskripsikan sebagai suatu hubungan antara dewan 

komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan (stakeholder), dan pemegang 
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saham (Idroes, 2011). GCG dapat dilihat dari peringkat komposit self assessment dari suatu 

Bank. 

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). Rentabilitas dapat diukur dengan rasio Return on Asset (ROA), dimana 

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. 

Permodalan 

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

evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. 

Permodalan dapat diukur dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), dimana 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 

minimal sebesar 8%. 

Pertumbuhan Laba 

laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi 

yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan 

pendapatan tersebut (Cahyaningrum, 2012). Pertumbuhan laba tersebut dapat dihitung dari 

selisih laba antara tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai 

laba tahun sebelumnya (Lubis, 2013). 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

H1: Risko Kredit  Berpengaruh Negatif terhadap Pertumbuhan Laba 

Risiko kredit dalam penelitian ini diukur dengan rasio Non Performing Loan (NPL). 

Maka dari itu semakin tinggi risiko kredit atau NPL mengakibatkan kemungkinan suatu bank 

dalam kondisi bermasalah semakin besar karena jumlah kredit bermasalah semakin 

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

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



 

 

7 

 

2012), dengan menurunnya kinerja dan munculnya kerugian dari kredit bermassalah dapat 

mengurangi laba pada Bank 

H2: Risko Pasar  Berpengaruh Negatif terhadap Pertumbuhan Laba 

 Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta 

pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul dari pergerakan harga pasar 

(Idroes, 2011). Risiko pasar dalam penelitian ini diukur dengan Posisi Devisa Netto (PDN). 

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.  

H3: Risko Likuiditas  Berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Laba 

 Risiko Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan rasio Loan to Deposit Ratio 

(LDR). LDR 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 juga akan 

meningkat, akibatnya akan meningkatkan laba Bankyang bersangkutan. 

H4: Good Corporate Governance Berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Laba 

 Semakin baik-nya peringkat self assessment GCG akan menunjukan tata kelola dan 

hubungan antar dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan 

semakin baik, sehingga apabila kualitas tata kelola Bank sangat baik, berjalanya 

operasional dan kinerja Bank akan semakin maksimal yang dapat menyebabkan 

meningkatnya laba yang diperoleh oleh Bank yang bersangkutan. 

H5: Rentabilitas Berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Laba 

Rentabilitas dalam penelitian ini diukur dengan Return on Asset (ROA), 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. 

H6: Permodalan Berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Laba 

 Permodalan dalam penelitian ini diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR 

merupakan indikator kemampuan Bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai 

akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan 
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modal yang dimilikinya, dengan kata lain semakin tinggi CAR yang dicapai oleh Bank 

menunjukkan kinerja Bank semakin baik dan keuntungan Bank akan semakin meningkat.  

METODE PENELITIAN 

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. 

 Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Tipe data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. ). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data panel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data didapatkan 

melalui laporan yang dipublikasikan di BEI. Periode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 2011-2015,  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, 

analisis regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam uji asumsi klasik 

peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autkoroleasi. Sementara untuk uji hipotesis menggunakan uji t (parsial). Populasi yang 

digunakan yaitu semua bank yang telah terdaftar di BEI tahun 2011-2015 yaitu 43 Bank. 

Dari jumlah tersebut, diambil beberapa sampel menggunakan metode purposive sampling, 

yaitu dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). 

Melalui purposive sampling tersebut didapat 23 Bank yang digunakan sebagai sampel 

dalam penelitian ini 

MODEL PENELITIAN 

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

Penjelasan: 

PLit              = Pertumbuhan Laba 

α0                = Konstanta 

β1, β2, β3  = Koefisien variabel Independen 

NPL               = Non Performing Loan 
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PDN               = Posisi Devisa Netto 

LDR   = Loan to Deposit Ratio 

GCG      = Good Corporate Governance 

ROA       = Return On Asset 

CAR       = Capital Adequacy Ratio 

ε            = Estimasi Error 

i            = Cross Section Identifiers 

t    = Time Series Identifiers  

Operasionalisasi Variabel 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan laba (PG) yang diukur 

dari selisih laba antara tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan 

nilai laba tahun sebelumnya. Lalu untuk 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. 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2017 

 Untuk Variabel Pertumbuhan Laba dan PDN memiliki nilai mean yang lebih kecil 

dari nilai standart devisinya, walau standart deviasi lebih besar dari mean tetapi nilai dari 

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

normal. Lalu untuk variabel NPL, LDR, GCG, ROA dan CAR memiliki nilai mean yang lebih 

besar dari standart deviasinya, sehingga menunjukan data dalam variabel tersebut 

terdistribusi dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 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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Pengujian Model 

Tabel 2 

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   

Sumber: Data diolah penulis, 2017 

Berikut ini adalah hasil dari pengujian dimana dalam penelitian ini menggunakan 

model common effect setelah melalui uji chow dan data dalam penelitian ini telah 

terdistribusi dengan normal serta terbebas dari masalah multikolinieritas, autokorelasi, dan 

heteroskedastitas setelah melewati uji asumsi klasik. 

Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil regresi berganda di atas, koefisien determinasi (Adjusted R-

Squared) 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. 
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Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Pengaruh risiko kredit terhadap pertumbuhan laba 

Pengaruh risiko kredit terhadap pertumbuhan laba pada pada penelitian ini 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Risiko kredit ini diproksikan dengan NPL, 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 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. 

Pengaruh risiko pasar terhadap pertumbuhan laba 

Pengaruh risiko pasar yang dilihat dengan variable PDN terhadap pertumbuhan laba 

pada penelitian ini menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan. 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.  

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 
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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 

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. 

Pengaruh risiko likuiditas terhadap pertumbuhan laba 

Pengaruh risiko likuiditas terhadap pertumbuhan laba pada penelitian ini 

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 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 
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juga dan pendapatan bunga kredit 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 yang dilakukan Doloksaribu (2011), Fathoni (2012), Aini (2013), dan 

Pracoyo (2016) yang menyatakan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. 

Pengaruh good corporate governance terhadap pertumbuhan laba 

Pengaruh good corporate governance terhadap pertumbuhan laba pada penelitian 

ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Menurut SEBI No. 13/24/DPNP/2011 GCG 

merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip 

GCG. Semakin baik-nya nilai GCG 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. 

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. 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.Hasil penelitian ini sesuai 
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dengan penelitian yang dilakukan Pracoyo (2016) yang menyatakan bahwa GCG tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Pengaruh rentabilitas terhadap pertumbuhan laba 

Pengaruh rentabilitas terhadap pertumbuhan laba pada penilitian ini 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 penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Doloksaribu (2013) dan Fathoni (2012) yang menyatakan bahwa rentabilitas (ROA) 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Pengaruh permodalan terhadap pertumbuhan laba 

Pengaruh permodalan terhadap pertumbuhan laba pada penelitian ini 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. 

 Menurut Pracoyo (2016) 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) 
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yang 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 yang dilakukan Putri 

(2016) dan Pracoyo (2016) yang menyatakan bahwa permodalan (CAR) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa komponen RBBR 

terutama pada risiko pasar dengan rasio PDN dan rentabilitas dengan rasio ROA 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 juga 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 

pengelolaan variable-variabel tersebut agar dapat mempengaruhi peningkatan terhadap 

laba yang dihasilkan oleh Bank sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan laba pada 

periode-periode berikutnya. Seperti untuk rasio NPL dan LDR Bank diharapkan dapat 

meningkatkan pengelolaan terhadap kredit bermasalah salah satu caranya adalah dengan 

melakukan rescheduling, reconditioning, dan restructuring agar jumlah kredit bermasalah 

dapat dikurangi lalu berdampak dalam menurunnya nilai rasio NPL dan meningkatkan 

pendapatan dari total kredit yang diberikan dalam kenaiakan dari nilai rasio LDR, sehingga 

diharapkan NPL dan LDR dapat berpengaruh pada pertumbuhan laba. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa  Rentabilitas yang diukur 

dengan rasio ROA dan risiko pasar yang diukur dengan rasio PDN memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di BEI, sedangkan untuk 

risiko kredit yang diukur dengan rassio NPL, risiko likuiditas yang diukur dengan rasio LDR, 

good corporate governance yang diukur dengan peringkat komposit dan permodalan yang 

diukur dengan rasio CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba 

pada bank yang terdaftar di BEI. 

 

KETERBATASAN DAN SARAN 

Keterbatasan 

Dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2011-2015 yaitu sejumlah 30 Bank dan hanya 23 bank yang 

memiliki informasi laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan kriteria penelitian ini. Lalu 

penelitian ini hanya sebatas menggunakan komponen dari penilaian tingkat kesehatan bank 

metode Risk Based Bank Rating (RBBR). 

Saran 

 Saran bagi perbankan diharapkan menjaga kondisi profitabilitas pada kondisi yang 

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

pertumbuhan laba perbankan yang paling signifikan, 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 

pengelolaan PDN yang baik dapat mengurangi kerugian akibat risiko pasar. Lalu bagi 

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. Dan bagi penelitian selanjutnya 

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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